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മിഷ്യനറിമാരുടെ മേല് 
കൊടുവാഠം വീഴുകയോ 

സഭയ്യം വിദ്യാഭ്യസപ്രവര്ത്തനവും 

ലൂവദവായനക്കുറിപ്പ,കം 

പ്രതിവാരപ്രഭാഷണം 

യുവലോകചിന്തകം 

ഉപ”സാല: എന്തിനു” എങ്ങോട്ട് 

ഓാര്മ്മ പരാജയപ്പെടുമ്പോഠം 1 

ഇന്ഡ്യന്--അമേരിക്കന് 
പഠനങ്ങളുടെ വളര്ച്ച 

വടമ 2൨0൪ 1.ണ൦൩ 

ഥധഥധധഥധമ ക. ഠാ 

11 

12 

തൂണ് 16 ശ്ളീഹാനോമ്പാരംഭം 

19 മാര് യൃദാശ”ളീഹ 

സ്വപ്രധാന 
അറിയിപ്പ, 
തപാല് നിരക്കു കൂട്ടിയതിനെത്തു 

ടര്ന്ന ചര്ച്ചുവീക്കിലിയുടെ വരിസംഖ്യ 

അല്പം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ഞങ്ങഠം നിര്ബ 
ന്ധിതരായിരിക്കുകയാണെന്ന വിവരം 
മാന്യ വായനക്കാരെ അറിയിച്ചുകൊള്ള, 
ന്നു. പ്രതിവര്ഷവരിസംഖ്യ 19068 
അലൈ 1മുതല് 1 രൂപ 90 പൈസയാ 

യിരിക്കും. 

മാനേജര്, 

എറ)ററാരു രക്തസാക്ഷി 
അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റു സ്ഥാനത്തേക്കു മല്സരിച്ച റോബര്ട്ട് കെന്നഡി 

അതിക്രൃ രമായ വധശ്രമത്തിനു ഇരയായി എന്നതു ലോകത്തെ മുഴുവന് ഞെട്ടിച്ച 
ഒരു സംഭവമായി രുന്നു. 
ന്നിട്ടില്പ. 

മാണു” ലോകം. കാട്ടമ”് റഗങ്ങളെ സംബന്ധി 

ലോകം ഇന്നും നല്ല ആളകഠംക്ക്* സുരക്ഷിതമായിത്തീര് 
വന്യമൂഗങ്ങഠം സഞ്ചരിക്കുന്ന കാനനപ്രദേശങ്ങഠംപോലെ അരക്ഷിത: 

ച്ചു” അവര് ക്രൂ രമായി പ്രവര്ത്തിച്ചേ 
ക്കാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു് കാട്ടില് കയറുന്ന മനുഷ്യന് ചില രക്ഷാമാര്ഗ്ഗങ്ങം കരുതി 
യിരിക്കും. എന്നാല് പരിഷ് കൃതമനുഷ്യര് 
ദ്ധ്യങ്ങളില് അങ്ങനെയൊരു കരുതലിനു ഒട്ട 
ച്ചേക്കാം. പക്ഷേ മനുഷ്യന് മ്റുഗത്തേക്കാഠം ക്രൂരമായി പ്രവര്ത്തിക്കും. മൃഗീയ 
ത്വം ഒരു വിധത്തില് മനുഷ്യത്വത്തേക്ക. ഠം ഭേദമാണു* . 

അതിനെ 
എന്നാല് മനുഷ്യനോ! അവന് നാഗരികത നടിച്ചുകൊണ്ടു” പൈശാചിക. 

ത്തിക്കുന്നതെന്നു” ഒട്ടെല്പാം പ്രതീക്ഷിക്കാം. 
ക്രാം. 

ത്വം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു . 

തിങ്ങിപ്പാര്ക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ നഗരമ 
൦ ആവശ്യമില്ലെന്നു മനുഷ്യന് ചിത്തി 

മ്റുഗമെന്താണു” പ്രവര് 
നേരിടാന് കരുതിയിരി 

പൊതുക്കാര്യങ്ങഠംക്കുവേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരും , രാഷ ട്രീയപ്രവര്ത്തക. 
രും നിത്യവും ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടവരാണു”. അവര്ക്കു തോക്കുമാ 
യി നടക്കുന്ന അധമ്മികളില്നിന്നു സംരക്ഷ: 
സാദ്ധ്യമല. 
ഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവച്ചകൊല്ലാന് ആര് 
ക്കിനു ജനങ്ങഠം തടിച്ചുകൂടുന്ന മഹാസദസ്സറ,കളില് നിരായയധനായും, 
ന്െറയയംം, പോലീസിന്െറയും ഒന്നും സംരക്ഷണമി ല്പാതെയും അദ്ദേഹം 

ജനങ്ങളുടെ ധമ്മബോധം മാത്രമാണു" 
ണം നല്കാന് ഒരു ഗവര്മെന്റിനും 

അവരുടെ സംരക്ഷണം. മ. 

ക്കാണു വയ്യാത്തതു”. ആയിരക്കണ 
പട്ടാളത്തി 
സന്നിഹി 

തനായി പ്രസംഗിക്കുക പതിവായിരുന്നല്ലൊ. പ്രതിദിനം നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രാ 
ത്ഥനായോഗങ്ങളില് അനവധിയാളകഠം സംബന്ധിക്കുക സാധാരണയായിരുന്നു. 
ആര്ക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലയന്നതു ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. 
ധീരതയുടെ ഒരു ലക്ഷണവുമല്ല നിരായയധനായ അദ്ദേഹത്തെ വെടിവച്ചുകൊന്നതു”. 
ഭീരുത്വത്തിന്െറയും വിവരക്കേടിനെറയ്യം 
അതു പ്രവര്ത്തിക്കു . 

മൂര്ത്തീകരണംകൊണ്ടേ ഒരു ഗോഡ്സെ 

ഗോഡ് സെയുടെ മനോഗതി എന്തായിരുന്നു എന്നു കണ്ടുപിടിച്ചാല് മനുഷ്യ 
സ്വഭാവത്തില് അടങ്ങി യിരിക്കുന്ന പല വൈചിത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാന് കഴി 
ഞ്ഞേക്കാം, 

ണു് ആ അധമ്മം പ്രവര്ത്തിച്ചതു”. അദ്ദേഹ 

ഗോഡ്സെ ഹിന്ദ്യമതത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ധീരകൃത്യം ചെയ്ത മട്ടിലാം 
ം മാത്രമല്പ ഒരു ഗുഡ്ധസംഘംതന്നെ 

അതിനായി ദീര്ഘകാലം ആലോചിക്കയയം തീരുമാനങ്ങഠം എടുക്കുകയും ചെയ്തി 
രുന്നു. മുസ്ളീം ജനതയെ സ ഹാദരന്മാരെപ്പോലെ കരുതണമെന്നു , ഹിന്ദ്യ-മു 
സ്ളീം ലഹളകഠം പൊട്ടിപ്പറപ്പെട്ടപ്പോഠം അഭ്യര്ത്ഥിക്കുകയും, സ്വന്തം ജനങ്ങ 
ളെ അക്രമം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതില്നിന്നു തടഞ്ഞുനിര്ത്തുകയുയം 
ജീവിക്കാന് അനുവദിക്കാന് പാടില്ലെന്നു” ആ 
നോഭാവം ഗോഡ്സെയയടെ അന്തര്ധാനംകൊ 
ഒന്നല്പ അനേകം ഗോഡ്സെമാര് അവശേഷിച്ചിട്ടണ്ടു് , 
കൊണ്ടു” അവര് വെടി വഴ്ക്ൂന്നില്ലെന്നേയുള്ള, ല് 

ചെയ്യന്ന ഒരാളെ 
ഗുഡസംഘം തീരുമാനിച്ചു. ആ മ 

ണ്ടവസാനിച്ചിട്ടി ല്ല. ഇന്ഡ്യയില് 

ഗാന്ധിജിമാര് ഇല്ലാത്തതു 

ഗാന്ധിജിക്കുശേഷം, സര്വലോകത്തിന്െറയയം ആദരവിനു പാത്രീഭൂതരാ യ മൂന്നു ലോകനേതാക്കന്മാര്കൂടി 
ണ്ടായിരുന്ന ജോണ്കെന്നഡിയാണൊന്നു'. 
വേണ്ടി ഗാന്ധി മാര്ഗ്ഗം സ്വീകരിച്ച” സഹനസമരം നടത്തിയ 
കി ംഗാണു' രണ്ടാമത്തെ ആഴം. 
ളോടു നീതി പ്രവര്ത്തി ക്കണമെന്നു” ആഗ്രഹി 
മേരിക്കയയടെ പങ്കു” സമാധാനത്തിനേറതായിരി ക്കണമെന്നു 
സ്ക്തിരുന്ന റോബര്ട്ട്” കെന്നഡി ആണു? മൂന്നാ 
ജോണ് കെന്നഡിയയടെ ഘാതകനെറ ഉദ്ദേശ൭ഒ 
ജ്ഞാതമാണു' . 

തോക്കിനിരയായി. 

ജോണ് കെന്നഡിയയടെ സഹോദരനും ൻ 

മാര്ട്ടിന് ലയ തര്കിംഗിനെ വെടിവച്ച 
ദ്വേഷത്തിനു” അടിമപ്പെട്ട കടുംകൈ പ്രവര്ത്തിച്ചതാണു" 

അമേരിക്കന് പ്രസിഡ. 
നീഗ്രോകളടെ പൌരാവകാശങ്ങടംക്കു 

മാര്ട്ടിന് ലൃ തര് 

നീഗ്രോക. 
ക്കയും, രാജ്യാന്തരപ്രശ്നങ്ങളില് ആ 

വിശ്വസിക്കയും ചെ 
മതു രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത്. 
മന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള ക ര്യം ആ. 

വെള്ളക്കാരന് വര്ണ്ണവി 
“ എന്നാല് ദോേബര്ട്ട് 

॥ 

ല് 
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മ ഷ്യനറിമാരുട മേല് കൊട്ടവാറാവിഴുകയോ? 
ഹും കെ. അലക്ക് സാണ്ടര് 

ഇപ്പോഠം ഇന്ഡ്യയില് ആതുരസേവനം ചെയുന്ന വിദേ 
ശമിഷ്യനറി മാര്ക്ക്” അവരുടെ താമസകാലാവധി തീരു 
മ്പോഠം വിസാ പുതുക്കിക്കൊടുക്കയില്ലെന്നും” ഇന്ഡ്യാഗവര് 

മെന്റു” തീരുമാനി ച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഏകദേശം നാലാ 

യിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയില് വരും ഈ ഇനത്തില് 
പെട്ടവര്. യേശുക്രിസ്തുവിന്െറ വേദോക്തികഠം ലോകമൊട്ടാ 
കെ പരത്തുന്നതിനും ആ ദിവ്യപുരുഷന്െറ ആദര്ശങ്ങാംക്കനു 

രൂപമായി, ആതുരര്ക്കും ആലംബഹീനര്ക്കും സേവനം ചെ 
ക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടള്ളവരാണവര്. പ 
'ത്തൊന്പതാംശതകത്തില്, യൂറോപ്പില് സുവിശേഷഘോഷ 
ണത്തിനുള്ള അഭിനിവേശം ജനഹൃദയങ്ങളില് ഒരു വിപ്ളവം 
തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. ജര്മ്മനി , ഇംഗ്ളണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങ 
ളിലും; ഇരുളടഞ്ഞ ആഫ്'റിക്കയിലും, വിദൂര പൂര്വേഷ്യന് 

രാജ്യങ്ങളിലും, സുവി ശേഷവെളിച്ചം പരത്തുന്നതിനുവേണ്ടി 
പല സംഘടനകഠംതന്നെ രൂപം പൂണ്ടു. ആ സംഘടനകളടെ 
ആഭിമുഖ്യത്തില്, അനേകം മിഷ്യനറിമാര് ഇന്ഡ്യയിലും 
വന്നുചേര്ന്നു. അവര് ഇന്ഡ്യയ്ണൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങാം 
“നിസ്കുലങ്ങളാണു” . അക്കാലത്തു ഭാരതം അജ്ഞതയിലും, അ 
ന്ധകാരത്തിലും ആണ്ടിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല് അതിശയോ 

ക്തിയാകയില്ല. തീണ്ടല്, തൊടീല്, അടിമക്കച്ചവടം, ഉടന്ത 
ടിച്ചാട്ടം എന്നീ അനാചാരങ്ങഠംനിമിത്തം സാധാരണജന 
ങ്ങഠം നരകയാതന അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. മതത്തിന്െറ 
പേരില് കുരുതിയും, കൊലയും, അഭി സാരവ്ൃത്തിയും സര്വ 

ത്ര നടമാടിയിരുന്നു. അന്ധവിശ്വാസംനിരിത്തം, ഗര്ഭവതി 
കളായ അനേകായിരം സ്ര്രീജനങ്ങഠം വിദഗദ്ധഹസ്തുങ്ങളടെ 

പരിചരണം ലഭിക്കാതെ അകാലചരമമടഞ്ഞിരുന്നു. ഇവ 
മ്ത്നല്പാം പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയതു സ്നേഹനിര്ഭരരും, നി 

സ്വാര്ത്ഥമതികളം, ജീവകാരുണ്യനിരതരുമായ മിഷ്യനറി 

മാരായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല് അതു” ഒരു യാഥാര്ത്ഥ്യം മാ 
ത്രമാണു”. നിരക്ഷരകുക്ഷികളായ ജനതതിയില് വിജ്ഞാന 
ദീപം കൊളുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി അവര് നാടുനീളെ പാഠശാല 
കഠം പണിതുയര്ത്തി. അവയുടെ വളര്ച്ചയുടെ വെന്നിക്കൊ 
ടി പേറിക്കൊണ്ടു ഭാരതത്തില് അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഇന്നു 
സര്വകലാശാലകം ഉത്തുംഗങ്ങളായി വിരാജിക്കുന്നതു കണ്ണൂ 
ളവര് തുറന്നുനോക്കിയാല് കാണാവുന്നതാണു്. അത്രമാത്രം 
സേവനം ചെയ്തിട്ടള്ള മിഷ്യനറിമാരാണു് ഇന്നു നാടുവിട്ട. 
പോകുവാന് ആജ് ഞാപിതരായിരിക്കുന്നതു”. കാരണം പല 
താണു പഠറയയന്നതു”. ഫാ. ഫെറര് സമാന്തരഗവര്മെന്റു സ്ഥാ 

ഴു 

കെന്നഡിയെ വെടിവച്ച ജോര്ഡന്കാരനെ ഇങ്ങനെയൊരു 
നീചകൃത്യം ചെയ്യന്നതിനു” പ്രേരിപ്പിച്ച കാരബങ്ങഠം എന്താ 
യിരിക്കുമെന്നു” ഇനിയും അറിയേണ്ടതുണ്ട്”. 

അയാളടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണു” ഈ ഘോരകൃത്യം ചെ 
'്കൃതെന്നു അയാഠാം വെടിവയ് പു നടത്തിക്കഴി ഞ്ഞയയടനെ പ 
റയൃയകയൃണ്ടായത്രെ. ഏതു നീചക്ൃത്യത്തിനും ഒരു സമാധാനം 
കാണേണ്ടതു” മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്െറ ആവശ്യമാണു”. അല്ലെ 
ആടില് ജൂദാസിനെപ്പോലെ ആത്മഹത്ൃഷ്കു” അയാഠം ഒരുങ്ങ 
മായിരുന്നു. ജോര്ഡാനും ഇസ്സ്രായേലും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തില് 
റോബര്ട്ട് കെന്നഡി ഇസ്രയേലിനോട ആനുകൂല്യം പ്രദര്ശി 

ിച്ചു എന്നതാണു” വധത്തിന് അര്ഹമായി അയാഠം കണ്ട 
തു“. ലോകത്തില് ഇസ്രയേല് പക്ഷക്കാരായ അനേകായിരം 
“പേര് കാണും. അവരെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ വധിക്കാന് അ 
യാഠം ആഗ്രഹിക്കുമായിരിക്കും. അതു സാദ്ധ്യമല്ലെന്നറിയാവു 
ന്നതുകൊണ്ടു” അതിനു അയാഴം തുനി ഞ്ഞില്ലെന്നേയുള്ള,. 
റോബര്ട്ട് കെന്നഡി അമേരിക്കന് പ്രസി ഡണ്ടാകുന്നതിനെ 
തടയാനായിരിക്കാം ഈ മാര്ഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചതു”. പക്ഷേ 

റോബര്ട്ട്” കെന്നഡി അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ടായിക്കഴിയയ 
മ്പോഠം ജോര്ദ്ദാനും ഇസ്രയേലും തമ്മില് നീതി പൂര്വമായ 

ഒരു സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാന് തന്െറ സ്വാധീനങ്ങാം പ്ര 

യോഗിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നു്”് ഈ ഘാതകന് എങ്ങനെ നി 
ശ്ചയിച്ചു. 

റോബര്ട്ട് കെന്നഡി പ്രസിഡണ്ടായിത്തീരുമെന്നു നി 
ശ്ചയിക്കാനും സമയമായി രുന്നില്പ- ഡെമോക്രാററ് പാര്ട്ടിയു 
ടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രാ 
ഥമികമല്സരങ്ങഠം നടക്കുന്നതേയുള്ള. ആദ്യമെ സ്ഥാനാര് 
ത്ഥിയായി പാര്ട്ടി അംഗീകരിക്കണം. പിന്നീട് റിപ്പബ്ബി 
ക്കന് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ അവസാന മല്സരത്തില് തോല്ലി 
ക്കണം. ഇത്രയം കഴിയാതെ ഒരാഠം അമേരിക്കന് പ്ര 
സിഫ്ണ്ടാകുമെന്നു” എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാം. വെറും സമം 
ലത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇത്രയം ജനസമ്മത 
നായ ഒരു യുവനേതാവിനെ വധിക്കാന് സന്നദ്ധനായ ഘാ 

തകന്െറ ഭൂ രതയെ വെല്ലയന്നതു” അയാളടെ ബുദ്ധിശൂന്യത 
മാത്രമാണു് . ജോര്ദ്ദാനോട വല്പ സഹാനഭൂതിയും അമേരിക്ക 
ക്രാര്ക്കുണ്ടായി രന്നെങ്കില് അതു നശിപ്പിക്കാന് മാത്രമുപക 
രിക്കുന്ന മരു കൃത്യമാണു താന് ചെയ്യുന്നതെന്നു മനസ്സിലാ 

ക്കാനുള്ള സാമാന്യബുദ്ധി വിദ്വേഷതിമിരംകൊണ്ടു” അയാം 
ക്കണ്ടായില്ല. 

അക്രമത്തിന്െറ വേലിയേററത്തിന്െറ ഒരു കാലഘട്ട 

ത്തിലാണു നാം ജീവിക്കുന്നതു”. ഇരുപതാം നൂററാണ്ടു” ലേ 
കചരിത്രത്തിലെ അക്രമയൃയഗമാണെന്നു പറയാം. രണ്ടു ലോ 
കമഹായുദ്ധങ്ങഠം നടന്ന ശതാബ്ദമാണിതു”. വര്ഗ്ഗസമര 
ത്തിന്െറ പേരില് ലോകവ്യാപകമായി മനുഷ്യരുടെ ഇട 
യില് വിദ്വേഷം വളര്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദശാബ്ദങ്ങളാ 
ണു” ഇപ്പ്ോഠം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു”. അതു തുടരുകയുമാണു”. 
ഭൂഗോളം മുഴുവന് ച്ചട്ടപൊടിക്കുന്ന മാരകശക്തിയുള്ള അണ്വാ 

യൃധങ്ങഠം ശേഖരിക്കുന്നതിനു വന്രാഷ്ട്ങ്ങഠം മല്സരി ച്ചുകൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥികഠം, തൊഴി ലാളികഠം, രാഷ്ട്രീയ 
പാര്ട്ടികഠം എന്നിവരെല്ലാം വിദ്വേഷവും അക്രമപ്രവണത 

യയംകൊണ്ടു” കൂത്താടുകയാണു'. എങ്ോട്ടേഷ്ണ്രാണു” ലോകം 

പുരോഗകമിക്കുന്നതു”. റോബര്ട്ട്” കെന്നഡിയുടെ രക്തസാക്ഷി 

ത്വം മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതതാണു” . 

അക്രമം ലോകചരിത്രത്തില് എന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നും 

നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യം. എന്നാല് മനുഷ്യന് മ്റുഗങ്ങ 
ളേക്കാഠം മെച്ചമാണെന്നു അഭി മാനിക്കണമെങ്കില് വിദ്വേഷ 
വും കോപവും വൈരാഗ്യവും നിയന്ത്രിക്കാന് മനുഷ്യനു ക 
ഴിയണം. മനുഷ്ൃഹൃദയത്തില് അതിനു സ്ഥാനം നല്കാ 
തിരിക്കുന്നതാണു” അക്രമത്തില്നിന്നു മനുഷ്യന് രക്ഷപെടാനു 
ള്ള പ്രതിവിധി. കോപിക്കുന്നതു കൊലപാതകമാണെന്നു 

പഠിപ്പിച്ച കര്ത്താവു” ഹിംസയുടെയും അക്രമത്തിന്െറയും മൂ 

ലകാരണത്തിനു പ്രതിവിധി കാണണമെന്നാണു നിര്ദ്ദേശിച്ച 
തു”. എല്ലാ ദുഷ്പ്രവണതകളില്നിന്നും മനുഷ്യനു രക്ഷപ്പെ 
ടാനുള്ള മാര്ഗ്ഗം ദൈവകൃപയാണു' . ദൈവവുമില്ല, നന്മയുമി 
പ്പ, സ്വന്ത അഭീഷ്ുങ്ങളം അഭിപ്രായങ്ങളും നടക്കാന് എന്തും 
ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം, അരാജകാവസ'ഥയിലേക്കു 
മനുഷ്യലോകത്തെ നയിക്കും. 

പ്രസിഡണ്ടു ജോണ്സണ് പറഞ്ഞതുപോലെ കോടിക്കു 
ണക്കിനു” ആളകഠം താമസിക്കുന്ന അമേരിക്കയില് ഇത്തരം മ 
ഹാപാതകങ്ങഠം നടക്കുന്നതപയ, ൪വമായിട്ടായിരിക്കാം. സമാ 
ധാനപ്രിയരും നല്ല ആളുകളും എല്പാരാജ്യത്തുമുള്ളതുപോലെ 
അവിടെയുമുണ്ട്”. അവരാണു ലോകത്തെ നിലനിറ്റത്തുന്നതു”. 

അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സംഖ്യയയം സ്വാധീനവും വര്ദ്ധിക്കണം. 

ദൈവപുത്രന് അതിനാണു” അവതരിച്ചതു”. സ്നേഹത്തി 
നും, ദൈവവിശ്വാസത്തിനും ഹൃദയത്തില് സ്ഥാനം നല് 
കാന് സഹായിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആത്മാര്പ്പണം ചെയ്ത കര് 
ത്താവു തന്നെയാണു” ഇത്തരം ഹിംസാത്മകമായ മന 

ഷ്വ്ൃയജീവിതത്തിനു പരിഹാരം . 

ചര് ച്ചുവിക്കിലി 



സദഴും വിദ്യാദ്യസപ്രവരത്തനവം 
ജീവകാരുണ്യപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലെന്നപോലെ വിദ്യാഭ്യാ 

സരംഗത്തും ലോകത്തിലെവിടെയും ഏതുകാലത്തും മുന്കൈ 
എടുത്തു പ്രവരത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു ക്രൈസ്തുവസഭയാണു്. പ്രത്യേ 
കിച്ചും കേരളക്കരയിലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ശതാബ്ദത്തിലധി 

കം കാലത്തെ ചരിത്രം പരിശോശിച്ചാല് ഇവിടത്തെ ശ്ളാ 
ഘനീയമായ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കു കാരണഭൂതര് ക്രൈ 
സ്പുവസഭകളും ക്രിസ്ത്യാനികളമായിരുന്നു എന്നു കാണാന് കഴി 
യും. തെക്കെഇന്ഡ്യയില് ഇംഗ്ളീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തുട 
സ്സൂമിട്ടതു പാശ്ചാത്യമി ഷ്യനറി മാരായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂര് 

കൊച്ചി സംസ്ഥാനങ്ങളില് അവരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങ കൂട 
തല് ഫലപ്രദമായി . അവരുടെ നേതൃത്വം അചിരേണ ക്ക്രൈ 
സ്പുവസഭകളം സമൂഹങ്ങളും ഏറെറടുത്തു, ഒന്നാംകിടയിലുള്ള 
കോളജുകളം ഹൈസ്കൂളകളം വിവിധ “കേന്ദ്രങ്ങളില് സ്ഥാ 
പിതമായി. പാശ്ചാത്യലോകത്തില് ആരംഭിച്ച ശാസ്്ര്രീയ 

പുരോഗതി ഇന്ഡ്യയിലേക്കു വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നോടി 

 യെന്നവണ്ണും ഇരുപതാം നൂററാണ്ടിന്െറ ഉദയത്തോടെ അന 

പിക്കുവാന് കോപ്പുകൂട്ടിപോലും . മഹാരാഷ് ട്രസം സ്ഥാന 
ത്തു”, നാസിക്ക് ഡി സ്റ്റികടില്, മന്മാടു ഗ്രാമത്തിലെ സാ 

ധൃകര്ഷകരെ, ജന്മിമുതലാളിമാരുടെ ചൃ ഷണവലയത്തില് 
നിന്നും വിമുക്തരാക്കി, ആ പ്രദേശം സ്വര്ഗ്ഗതുല്യമാക്കി 

ത്തീരത്തതാണു” അദ്ദേഹത്തിന്െറപേരി ലുള്ള കുററം. ആസാം 

കുന്നുകളില് അധിവസിക്കുന്ന ആദിവാസികളടെയിടയില് 
വേലചെയ് തു” അവര്ക്കു വിജഞാനവും വിവേകവും പകര് 

ന്നുക്രൊടുത്തതിനാണു” അട്ടിമറി ആരോപിച്ചുകൊണ്ടു മൈ 

ക്കഠം സ്ക്കോട്ടിനെ ബഹിഷകൃതനാക്കിയതു”. ഇപ്പോഠം, 
യാതൊരു വിദേശമി ഷ്യനറിയും അവരുടെ വിസാകാലം ക 
ഴിഞ്ഞാല് ഇന്ഡ്യയില് തുടര്ന്നുപോകരുതെന്ന് ആജ്ഞാ 
പിതരായിരിക്കുകയാണു”. ഭാരതത്തിന്െറ ഭാവിയെ ഉററു 
നോക്കി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്ക്കെല്പാം ഇതു” ഒരു കനത്ത പ്ര 
ഹരമാണു'. വിജ് ഞാനവൃദ്ധനും രാഷട്രമീ മാം സാചതുരനുമാ 

യ രാജാജി പറയുന്നു .വിദേശമിഷ്യനറിമാരുടെ ഇപ്പ്ോോഴ 
ത്തെ കാലാവധി തീര്ന്നാല് .അവരുടെ വിസാകഠം ഇന്ഡ്യ്യാ 
ഗവര്മെന്റ പുതുക്കുന്നതല്പ എന്ന റിപ്പോര്ട്ട , .സങ്കടകരമാ 
യ,, ഒരു വാര്ത്തയാണു“. മിഷ്യനറിമാര് ചാരന്മാരായി പ്ര 
വര്ത്തിച്ചേക്കാം എന്നാണു” ആരോപണം. ആരുടെ ചാര 
ന്മാര്? അപകടംപിടിച്ച ഇന്ഡ്യയെ നോക്കുവാന് അമേരി 
ക്കൂ ചാരന്മാരുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു ചിന്തിക്കുന്നതുതന്നെ 
ബീഭല്സമാണു'. എങ്കില് അതേ അനീതിപരമായ യൃക്തി 
യില്, ഇന്ഡ്യയിലെ മുസ്ളീമിങ്ങളെല്ലാംതന്നെ പാക്കി 
സ്ഥാന്െറ ചാരന്മാരായി ഗണിക്കപ്പെടണം . പാശ്ചാത്യ 
ലോകത്തില് ഹിന്ദ്യപണ്ഡിതന്മാര് നിര്ബാധം ഹിന്ദ്യമതം 
പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടു”. അവരെ ആരെയും നിരോധിച്ചിട്ടില. 
പാശ്ചാത്ൃമിഷ്യനറിമാരെ ഇന്ഡ്യയില് നിരോധിക്കുന്നതി 
നുള്ള തീരുമാനം തികച്ചും പ്രതി ലോമപരമാണു്. യാതൊരു 
തെളിവുമില്ലാതെ സംശയത്തിന്െറ പേരില്, മിഷ്യനറി മാരു 
ടെമേല് നടപടിയെടുക്കുന്നതു” ഇന്ഡ്യയുടെ അന്തസ്സിനും 
പാരമ്പര്യത്തിനും ചേര്ന്നതല്ല. വിദേശമിഷ്യനറിമാര് ഇന് 
ഡ്യയടെ പുരോഗതിക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹത്തായ സേവനങ്ങള 
ടെ ചരിത്രം ഒരംശമെങ്കിലും അറിയാവുന്നവര് ഇന്ഡ്യാഗ 
വര്മെന്റിന്െറ ഈ പ്രവണതയെ ഒട്ടം വിലമതിക്കയില്ല.., 

ഇന്ഡ്യന് രാഷ്ട്രീയ നഭോമണ്ഡലത്തില്, അത്യൃജ് ജ 

ലപ്രഭാപൂരം പരത്തി പരിലസിക്കുന്ന, വന്ദ്യ വയോവ്ൃവദ്ധ 
നായ രാജാജി യാണു മേലുദ്ധരിച്ച അഭിപ്രായം പുറപ്പെടവി 

ച്ചിട്ടള്ളതു”. ആ അഭിപ്രായത്തോട യോജിക്കുന്ന നിഷ്പ 

ക്ഷമതികളായ അനേകം പണ്ഡിതന്മാര് ഇന്നു് ഇന്ഡ്യയി 
ല്യണ്ടു” . അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങഠം സമാഹരിച്ചു” ..ഒരു വേ 
ലിയേററം,. തന്നെ നടത്തി ഇന്ഡ്യാഗവര്മെന്റിന്െറ ആ 
തീരുമാനത്തില്നിന്നു” അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ട ചുമത 
.ല ഇന്ഡ്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യര്ക്കുമുള്ള 

ത്രാകുന്നു. 
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വധി ആധ്യനിക കലാലയങ്ങഠം കേരളത്തില് അവിടവിട 

യായി പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചു. ക്രൈസ്തവര് സ്ഥാപിച്ച കോ 

ളജുകളം ഹൈസ്കൂളകളം ഉന്നതാദര്ശങ്ങളുടേയും ആഭ്ധ്യാത്മി 
ക ദര്ശനത്തിനന്െറയും സേവനമനോഭാവത്തിന്െറയുംസാക്ഷാല് 

ക്കാരമായി രുന്നു. ഗവര്മ്മെണ്ടുകഠം നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥാപ 

നങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു് സാങ്കേതികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവു 
മായി കൂടുതല് നിലവാരം പുലര്ത്തിയതോടൊപ്പം തന്നെ 
ഈ പ്രൈവററ വിദ്യാലയങ്ങഠം വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ സ്വഭാവ 
രൂപവല്ക്കരണത്തിലും ഉത്തമമായ ജീവിത പരിശീലനത്തി 
ലും ശ്രദ്ധ പതിച്ചു. സന്മാര്ഗ്ഗനിഷ് റയും. സത്യസന്ധതയും 

അച്ചടക്കവും അനുസരണവുമുള്ള ഒരു യൃവതലമുറയെ കരുപ്പി 

ടിക്കുവാന് സഹിയിച്ചു. ഏററവും വലിയ പ്രേരണാശക്തി. പു 

പ്പെട്ടതു ക്രൈസ്പവ വിദ്യാലയങ്ങളി ല്നിന്നായിരുന്നു എന്നു” 
ആരെയും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിദ്യാലയങ്ങ 
ഉടെ വിജയ രഹസ്യം എവിടെയായിരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചാ 
ല് അന്നത്തെ മാനേജ് മെന്റുകളടെയും അദ്ധ്യാപക വ്ൃന്ദത്തി 
ന്െറയ്യം ദൈവവി ശ്വാസത്തില് അധിഷ്ഠിതമായ ആദര്ശത്തു. 
ദ്ധിയിലും സേവനമനോഭാവത്തി ലുമായിരുന്നു എന്നു നിസ്സ്റം 

ശയം പറയാന് കഴിയ്യം. പ്രശസ്തവും സ്ൃൃത്യര്ഹവുമായ സേവ 
ന പാരമ്പര്യം പുലര്ത്തിയിട്ടുള്ള എത്രയെത്ര ക്രൈസ്ധവ വി 
ദ്യാലയങ്ങഠം നമുക്കു്” അഭിമാനം കൊള്ളാവുന്നവയായിട്ടുണ്ട് . 

കോട്ടയം സി. എം. എസ്സ്. കോളജ് , ആലുവാ യൂണിയന് 
ക്രിസ്ത്യന്കോളജ് . ചങ്ങനാശേരി സെന്റുബര്ക്കുമാന്സ് 

കോളജ”, തിരുമൂലപുരം ബാലികാമഠം ഹൈസ്കൂഠം, നിക്കോ 
ഠാസണ് ഗേസ് ഹൈസ്ത്കുഠം. ബേക്കര് മെമ്മോറിയല് ഗേ 
രംസ് ഹൈസ്റ്ററഠം, ക്രൈസ്സുവ മഹിളാലയം, എം.ഡി. ഹൈ 
സ്തകുഠം, എം. ററി. ഹൈസ്റ്ുഠം മുതലായ അനേകം മികച്ച 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതായി 

ട്ടണ്ടു് . പിന്നീടു ക്രൈസ്തവസഭകളും സമൂഹങ്ങളും ഇതര കേ. 

ന്രങ്ങളില് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വേറെയ്യം സ്ഥാപനങ്ങഠം പ്രശസ്ത. 
മായി നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ടു് . വിസ്പാരഭയത്താല് അവയുടെ പേ. 
രുകഠം പറയാന് ഉദൃമിക്കുന്നില്പ. ഈ ക്രൈസ്തവ കലാലയ 
ങ്ങളില് പരിശീലനം ലഭിക്കാന് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരാണു”* 
കഴിഞ്ഞ ഒന്നുരണ്ടു തലമുറകളില് സഭഗ്റ്റും സമുദായത്തിനും 

രാഷ്ട്രത്തിനും ആവശ്യമായിരുന്ന ധാരമ്മികവും ആദ്ധ്യാത്മി 
കവുമായ നേതൃത്വം നല്കിയിട്ടുള്ളതു” . 

കാലം ഇരുപതാം നൂററാണ്ടി ന്െറ മദ്ധ്യത്തില് എത്തിച്ചേ 

ര്ന്നതോടെ സാഹചര്യങ്ങളും സംഭവഗതികളം പാടേ മാറി. 
കോളങ്കുകളം സ്ത്കൂളകളം കൂണുപോലെ മുളച്ചുപൊങ്ങി. വിപി 
ധജാത।മതസ്ഥരുടേതായ സംഘടനകളം സാമ്പത്തികശക്തി 

യുള്ള വ്യക്തികളും മല്സരബ്യദ്ധിയോടെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവ 
ര്ത്തനരംഗത്തേക്കു ഇരച്ചുകയറാന് തുടങ്ങി. ക്രമാതീതമായ 
ജനസം ഖ്യാവര്ദ്ധനവു” എള്ളു;മില്ലാതുള്ള കലാലയങ്ങടംക്കു' 
ആവശ്യവും സൃഷ്ടിച്ചു. ഭാതികവാദവും കമ്മ്ൃ, ണിസ്റ്റ് സിദ്ധാ 
ന്തങ്ങളം അസാന്മാര്ഗ്ഗികത്വവും ശക്തി പ്രാപിച്ച ഒരു കാല 

ത്തു” കേവലം ലോകമയന്മാരും സ്വകാര്യലാഭേഛൃക്കളമായ: 

വ്യക്തികളുടെ കൈകളില് വിദ്യാഭ്യാസപ്രവര്ത്തനം ഒരു കു 
ച്ചവടമായി അധ:പതിച്ചു. ഒരു മിഡില്സ്റ്ററഠം വാദ്ധ്യാരുദ്യോ 
ഗത്തിനുരണ്ടായിരം രൂപാ ഹൈസ്കൂഠം വാഭ്ധ്യാരുദ്യോഗ 
ത്തിനു” നാലായിരം, കോളജിലാണെങ്കില് അയ്യായിരമോ 
അതില്കൂടുതലോ ലേലംവിളി പോലെ കൂട്ടിവിളിക്കുന്നവര്ക്കു. 
വേഗം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കിട്ടം: ഇപ്പോഠം വിദ്യാര്ത്ഥിക്കു. 
ചില മികച്ച സ്കുളകളിലും കോളെജുകളിലും പ്രവേശനം. 
ലഭിക്കുന്നതിനുപോലും സംഭാവന നല്കണമെന്നായിട്ടുണ്ടു” . 
പണമുണ്ടാക്കാന് നല്പ പദ്ധതിതന്നെ. പണം കൊടുത്തു ഉദ്യോ: 
ഗം വിലയ്ക്കു വാങ്ങി യഅദ്ധ്യാപകര് പണത്തിനുവേണ്ടിമാത്രം. 
പഠിപ്പിക്കുകയോ പഠിപ്പ്യമുടക്കുകയോചെയ്യന്നെങ്കില് അതില്. 
പരാതിപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു ഫലമില്ല. സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാററ 
ത്തിലും അദ്ധ്യാപകരുടേതില്നിന്നു” ഉപരിയായ ഒരു നിലവാ 
രംവിദ്യാര്ത്ഥികളില്നിന്നുംപ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. ഇതാണ്ട് 
ഇന്നത്തെ വിഷമസന്ധി. ,നാടോടുമ്പോഴം നടുവേ ഓടുന്ന 

ി 

പ 



പ്രാര്ത്ഥിച്ചു 

ത്തിന്െറ ദാനമാണെന്നു നാം ഓര്ക്കാറുണ്ടോ? 

ഹൃദയത്തില് നിന്നു നാം ദൈദൈവത്തെ 

ണ്ടോ? നാം ഭക്ഷിക്കുമ്പോഠം മററുള്ളവരുടെ 

റി നാം ബോധവാന്മാരാണോ? 

[ക ൭. 
ഒരു സഭക്കു” എന്തുനേതൃത്വം നല്കുവാന് കഴിയും ? 

ച്വൊവ്വാ 

മത്തായി 14: 14-21. 

മനുഷ്യനന്ൊ ശാരീരിക ആവര്യങ്ങളമില് യേശുവിനുള്ള 
താല്പര്യവും സഹതാപവും ഇവിടെ കാണാം. ശിഷ്യന്മാര് 
അക്ഷമരും നിസ്സ്റഹായരുമായി കാണപ്പെട്ട. ജനങ്ങളുടെ കാ 
ര്യം അവരവര് നോകേഴ്ടെതാണെന്നുള്ള തില് കൂടുതചായിട്ടൊ 
ന്നും ശിഷ്യന്മാര് വിചാരിച്ചിരിക്കയില്ല. എന്നാല് യേശ്ര 
അവരുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കു കയും അതു നിറവേറേറണ്ട 
തെങ്ങനെ എന്നാലോചിക്കുകയം ചെയ്തു. വിശക്കുന്നവര്ക്കു 

ഭക്ഷണമാണു ആവശ്യം. സഹതാപമോ സ് നേഹഫഹവാക്കുക 
ളോ മാത്രം മതിയാകില്ല. ശിഷ്യന്മാരുടെ സഹായവും 

സഹകരണവും യേശു ആവശ്യപ്പെട്ട. അവര്ക്കു കണ്ടുപിടി 

ക്കാവുന്ന ചെറിയ വിഭവങ്ങളെ അവര് യേശുവിനെ ഏല്ലി 
ച്ചു. ഉള്ളതു സമ്മനസ്സ്റോടെ യേശുവിനെ ഏച്ലി ച്ചാല് അതി 
“നെ അല്ഭൃതകരമായി വിനിയോഗിക്കാന് യേശുവിനു കഴി 

വാഴ്ത്തി 
ദൈവം 

ദൈവ 
അതിനായി 

സ്നോത്രം ച്ചെയ്യാറു 
ആവശ്യത്തേപ്പ 

അതു നിറവേററുന്നതില് 
ഒരു ചെറിയ പടം” എങ്കിലും നാം വഹിക്കുന്നുണ്ടോ? 

യം. യേശു അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും എടുത്തു 

, യേശുവിന്െറ പ്രാര്ത്ഥനന്ത്ൂത്തരമായി 
അല്ഭ്ൃയതം പ്രവര്ത്തിച്ചു. നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം 

ബ്വധ൯ 

9; 28-36 

യേശുവിന്െറ പരസ്ൃയശുശ്ര, ഷയില് കുരിശിന്െറ 

ഫയ ക്കോസ് 

നി 

ലോക 

. ത്തെ ജയിച്ചു ലോകത്തില് ജീവിക്കുവാന് വിളിക്കപ്പെട്ട സഭ 
[  ലാകികത്വത്തിന്െറ അടിമയായിത്തീര്ന്നിരിക്കയാണു”. ദൈ 
വവിശ്വാസമോ ദൈവിക ദര്ശനമോ ഇല്ലാത്ത അക്രൈസ്തവ 

രുടെ ലാകികത്വത്തെ അതിശയിക്കുന്നതാണു്”് ഇന്നു പല 
_ ക്രിസ്ത്യാനികളടേയയം ക്രൈസ്തവ സഭകളടേയയം 

നി 

ലാകികത്വം. 

നമ്മടെ കര്ത്താവു ചോദിച്ചതുപോലെ “മുള്ളകളില്നിന്നു 

മുന്തിരിപ്പഴവും ഞെരിഞ്ഞിലുകളില്നിന്നു അത്തിപ്പഴവും പ 

റിക്കുക സാദ്ധ്യമാണോ? , 

സങ്കീര്ണ്ണമായ ഈ പ്രശ്നത്തിനെറ പരിഹാരം എളുപ്പ 

മോ ഉടനടി കണ്ഞെത്താവുന്നതോ അല്പ. സംഘടനാതലത്തി 
ല് നടമാടുന്ന ചില ദുഷ്പ്രവണതകടമക്കു വിരാമമിടാന് 

_-_ സാധിച്ചാല്ത്തന്നെയും അതുകൊണ്ടുമാത്രം പ്രശ്നം പരിഹൃത 
മാകുകയില്പ. സഭസ്റ്കൂം വിദ്യാഭസപ്രവര്ത്തനത്തില് ഏർപ്പെ 

ട്ടിരിക്കുന്ന സഭാംഗങ്ങഠംക്കും ക്രിസ്മീയമായ ഒരു പുതിയ വീ 
ക്ഷണവും ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടാകണം. ക്രിസ്ത്രീയ മൂല്യങ്ങഠംക്കു പ്ര 
ഥമസ്ഥാം നല്കുന്ന പദ്ധതികളും മാര്ഗ്ഗങ്ങളും സ്വീകരിക്ക 

പ്പെടണം. ഇതു” സാദ്ധ്യമാകത്തക്കവണ്ണും ആവശ്യമായ സ്വ 
ഭാവ പരിവര്ത്തനവും വീക്ഷണവ്യതിയാനവും ദൈവവി 
ശ്വാസമോ ദൈവികദര്ശനമോ തൊട്ടുതേച്ചിട്ടി ല്ലാത്ത ചില 
വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്ത്തകരില്നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. 
ആരുടേയും നിയന്ത്രണത്തിനു കീഴ്പ്പെടാന് മനസ്സില്ലാതെ 
ദു: സ്വാതന്ത്രയത്തിനും ധനത്തിന്െറ ദുര്വിനിയോഗത്തിനും 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്ൃക്തികളം സമൂഹങ്ങളും പഴയ രീതി തുടരാ 
നേ ഇഷ് ടപ്പെടുകയുള്ള. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തിലേക്കു പുതിയ 
രക്തം എവിടെനിന്നു വരുമെന്നുള്ളതാണു പ്രശ്നം. അവിടെ 

യാണ സഭ ഉണര്ന്നു പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഏററവും 

കൂട്ടതലായിട്ടുള്ളതു”. ക്രിസ്തീയവീക്ഷണവും ആദ്ധ്യാത്മിക ജീ 

[) 

62/32/00നക്ുുററിക്ക 
തം ആ വയ്യ തതം ഘ 

രം ഷി? 

ഴല് വീശിത്തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതു”. പ്രാര് 
ത്ഥിപ്പാന് മലമുകളിലേക്കു കയറി പ്പോയ യേശുവിന് അവി 
ടെവച്ചു് ആഴമായ ഒരാത്മിക അനുഭവമുണ്ടായി . കര്ത്താവി 

നാവശ്യമായ ഉറപ്പയം ശക്തിയും നല്കിയ ഒരനുഭവമായിരു 
ന്നു അതു“. പിതാവിന്െറ ഇഷ്ടത്തിനു സ്വയം പുന: പ്രതി 

ഷ്ിച്ച യേശുവിനു താന് ദൈവത്തിന്െറ പ്രിയപുത്രനാണെ 
ന്നും തന്െറ ദൌത്യം നിറവേററാന് സ്വീകരിച്ച മാര്ഗ്ഗം ശരി 
യാണെന്നും ഉള്ള ഉറപ്പ, വീണ്ടും ലഭിച്ചു. കുരി ശിനേറയയം 

സ്നേഹത്തിന്െറയും മാര്ഗ്ഗത്തില് അങക്ങേഅററം വരെ ചരി 

ക്കുവാന് ആവശ്യമായ ത്യാഗത്തിനു യേശു സന്നദ്ധനായി. പ 
രിഹാസമോ പീഡയോ മരണമോ എന്തു വന്നാലും അതിനെ 
ല്യാം സന്തോഷത്തോടെ തലകുനിക്കാന് താന് തയ്യാറായി. 
ആ മൂന്നു ശിഷ്യന്മാര് ഇതിന്െറയെല്പാം അര്ത്ഥം എത്രമാ 
ത്രം മനസ്സിലാക്കി എന്നു പറയാന് പ്രയാസമാണു. പത്രോ 
സിനെറ പ്രതികരണം ഈ സ്വര്ഗ്ഗീയഅനുഭവം നിലനിര് 
ത്തുവാന് മലയില് മൂന്നു കൂടാരങ്ങഠം നിര്മ്മിക്കണമെന്നായി 
രുന്നു ! ഏതായാലും യേശുവിന്െറ ദിവ്യമഹത്വത്തിന്െറ ഒരു 
ദര്ശനം അവര്ക്കും ലഭിച്ചതായി വിചാരിക്കാം. അതു” അ 
വരുടെയും വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം . 

വ്യാഴം 

മത്തായി 17; 9-13: 22-23 

“മനുഷ്യപുത്രന് കഷ്ടമനുഭവിക്കണം,, എന്നുള്ള ഉപദേ 
ശം യേശു ശിഷ്യന്മാര്ക്കു നല്കുവാന് തുടങ്ങി. കുരിശിന്െറ 
മാര്ഗ്ലത്തിനായി അവന് അവരെ ഒരുക്കുകയും പരിശീലിപ്പി 
ക്കുകയ്യമായി രുന്നു. ജയാളിയായ ഒരു മശിഹായെ ആണ് 

അവരും യ്ഹുദജാതി മുഴുവനും പ്രതീക്ഷിച്ചതു”. അതിനു പ 
കരം കുരിശിക്കപ്പെടന്ന ഒരു മശിഹായെ സ്വീകരിക്കാന് ആ 

വിതവും സേവനസന്നദ്ധതയുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ പരിശീലി 

പ്പിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസപ്രവര്ത്തനരംഗത്തേക്കു ആഹ്വാനം ചെയ്യു 
വാനുള്ള ചുമതല സഭയയടേതാണു”്. ആ ചുമതല നിറവേററു 

വാനുള്ള പ്രാപ്തി സഭസ്ക്കും സഭാനേതാക്കുന്മാര്ക്കും ഇല്ലെന്നു 
ള്ളതാണു” ഇന്നു വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തു സംഭവിച്ചിട്ടള്ള ലജ്ജാ 
കരമായ അധ :പതനത്തിനും പരാജയത്തിനും കാരണം. നമു 

ക്കു കൂടുതല് കോളജുകളും സ്ത്കുളുകളംഉണ്ടാകുകയല്പ ആവശ്യം ,ഉള്ള. 
കോളജുകളും സ്ത്കൂളുകളം ക്രിസ്മീയമായ രീതിയില് നടത്തപ്പെട 
ണം, ആ പ്രക്രിയ പുനരാരംഭിക്കേണ്ടതു” സഭ നേരിട്ടു നടത്തു 
ന്ന സ്ഥാപനങ്ങളി ലാണു”. നേതൃത്വം നല്കുവാന് ചുമതല 
പ്പെട്ട ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളി ലിരിക്കുന്നവര്ക്കു ദര്ശനമില്പാതാ 
യാല് സഭ നശിക്കുംം. സഭദ്ത്ുവേണ്ടിയോ സഭയുടെ നാമ 
ത്തിലോ സ്ഥാപനങ്ങാഠം നടത്തുന്നവര് : എന്തിനായിട്ടു്, ,എ, 

ന്നുള്ള ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കട്ടെ. ഉദ്ദേശ്യംതന്നെ വ്യക്ത 
മല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യത്തില് എത്തിച്ചേരുകയില്ല. ത 

ങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിന്െറ ഫലം മറിച്ചാണെങ്കില് ലക്ഷ്യ 
വും മാര്ഗ്ഗവും പുന: പരിശോധിക്കണം. ചില പ്രവര്ത്തകര് 

മാറുകയാണു” ഏക പരിഹാരമാര്ഗ്ഗുമെങ്കില് അതിനുള്ള സാദ്ധ്യ, 
ത ആരായണം. പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങഠം അസാദ്ധ്യമെങ്കില് സ്ഥാ 
പനങ്ങം തൂടരാതിരിക്കയാണു” നല്പതു” . ഇന്നു സഭയും സഭാ 

ദ്ധൃക്ഷന്മാരും നേരിട്ട നടത്തുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങഠം സഭയ്ക്കു 

ഭൂഷണമല്. ദുഷണമാണു'” .അവസഭയുടെ ദാത്യനിര്വഹണത്തി 
നും ഉദ്ദേശസാദ്ധ്യത്തിനും സഹായിക്കയല്പ വിഘാതം സൃഷ്ടി 
ക്കയാണു ചെയ്യുന്നതു”. “.ദര്ശനമില്പാത്തഒരു ജനത നശിക്കും. 
എന്ന വേദവാക്യം നമ്മൃയടെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചു സംഭവി 
ക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നു നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം . നമ്മടെ വിദ്യാ 
ഭ്യാസരംഗത്തു അവശ്യം ആവശ്യമായ ആത്മികദര്ശനവും സ് 
ശക്തമായ ആത്മിക നേതൃത്വവും കൈവരുത്തുവാന് ദൈവം 

സഹായിക്കട്ടെ. (സഭാചന്ദ്രി ക) 

ചര്ച്ചുവിക്കിലീ 

1, 



വര്ക്കു'” എങ്ങനെ കഴിയും? മറരൂുപമലയില്വച്ചുണ്ടായ അ 

നുഭവത്തേക്കുറിച്ചു മനുഷ്യപുത്രന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയില്നിന്നു 

ഉയര്ത്തെഴന്നേല്ക്കുന്നതുവരെ ആരോടും പറയരുതെന്നുള്ള നിര് 

ദ്ദേശം അവര്ക്കു മനസ്സിലായില്ല. പിന്നീടു തന്െറ കുരിശു 

മരണത്തേക്കുറിച്ചു കര്ത്താവു വ്യക്തമായി അവരോട പറഞ്ഞ 

പോോഠം അവര്ക്കു” എന്തെന്നില്ലാത്ത വ്യസനവും പരിട്രമവും 

ഉണ്ടായി. ദൂ ഡനിശ്ചയത്തോടെ യേശു യെരുശലേമിനെ ല 

ക്ഷ്യമാക്കി മുമ്പോട്ട പോയി. അവിടെ താന് മനുഷ്യജാതി 

യൃയടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അനുഭവിക്കുവാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും കു 

രിശില് അര്പ്പിക്കുവാനുള്ള തിരുബലിയയമായിരുന്നു അന്നു 

. മുതല് തന്െറ മനസ്സിലെ പ്രധാനചിന്ത. അതിനു സ്വയം 

ഒരുങ്ങുകയും ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുക്കുകയുമായിരുന്നു തന്െറ പ്ര 

ധാനകര്ത്തവ്യം. 

വെള്ളി 

മത്തായി 26: 17-29, 

മാളികമകളിലേ അവസാനരംഗം മനസ്സില് കാണുക. 
കര്ത്താവു ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി കഴിക്കുന്ന അവസാനനിമിഷ 

ഞ്ങഠം. യൂദാ കര്ത്താവിനെ ഒററിക്കൊടുക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാ 

ണു. കുരിശുമരണത്തിനു മുമ്പ മണിക്കൂറുകഠം മാത്രമേയുളള. 

ശിഷ്ൃന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം ഏററവും ആഴമായ രീതിയില് 
അരക്കിട്ട്” ഉറപ്പിക്കുവാനെണവണ്ണും ആവശ്യമായ ദിവ്ൃകൂദാശ 
കര്ത്താവു” ഏര്പ്പെടുത്തുകയാണു'. സ്തോത്രം ചൊല്ലിക്കൊ 
ണ്ടാണു” തിരുശരീരരക്തങ്ങളായ അപ്പവും വീഞ്ഞും കര്ത്താ 

വു” അവര്ക്കു ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു”. അന്ധകാരമായ ഈ 
അന്ത്യഘട്ടത്തിലം നന്ദിനിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ പിതാവിനു 

സ്തോത്രം അര്പ്പിക്കുവാന് കര്ത്താവിനു കഴിഞ്ഞു. കര്ത്താവു" 
' ഏതൊരാത്മാവില് ജീവിതത്തിന്െറ പ്രതിസന്ധികളെ അ 
ഭിമുഖീകരിച്ചു എന്നിവിടെ കാണാം. വിശുദ്ധകര്ബാനാനുഭ 
വംവഴിയായി ആത്മാവിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം നമുക്കും ലഭി 

ക്കുന്നു. കര്ത്താവിന്െറ ജീവനും ശക്തിയും നമുക്കനുഭവപ്പെട 
ത്തിത്തരുന്ന ഒരു കൃപാമാര്ഗ്ലുമാണു് വിശുദ്ധകുര്ബാന. അതു 
നാം പരമാവധി: പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്യവില്നി 
ന്നു ജീവനും ശക്തിയ്യം പ്രാപിച്ചു” തന്െറ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാന് 
സഹവിശ്വാസികളോടൊപ്പം ലോകത്തിലേക്കിറങ്ങി പ്രവര് 
ത്തിക്കുന്നവരാണു യഥാര്ത്ഥക്രി സ്ത്യാനികരം. ആ പദവി അ 
വകാശപ്പെടവാന് നമുക്കു കഴിയുന്നുണ്ടോ? 

ശനി 

ലൃക്കോസ് 22; 29-34 

ശിഷ്യന്മാരുടെ സ്നേഹത്തിനും സഖിത്വത്തിനും കര് 
ത്താവു് അവരോടു കൃതജ് ഞതയുള്ളവനാണു”. എന്നാല് പരി 
ശോധനയുടെ സമയം അടുത്തുവരുന്നതായി കര്ത്താവു” അ 
വര്ക്കു മുന്നറിയിപ്പ, നല്കി--പ്രത്യേകിച്ചും പത്രോസിനു”. 
സ്നേഹവാനായ ശീമോന് ഇനിയും ഉറപ്പരള്ള പാറയായി 
ത്തീര്ന്നിട്ടി പ്പ. അവന്െറ ശക്തിയും ബലഹീനതയും കര് 
ത്താവിനറിയാം. സാത്താന് ശീമോനെ ഗോതമ്പപോലെ 

പാററുന്ന സമയം ആസന്നമായിരുന്നു, ശീമോനു“ അമിതമാ 

യ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്െറ അപകടം അടി 

ക്൭ടി ഉണ്ടായ പരാജയത്തില്നിന്നു' അവര് മനസ്സി ലാക്കി. 
തന്നില് തന്നെ ആശ്രയിക്കാതെ യേശുവില് മാത്രം ആശ്ര 

യിക്കുകയാണു രക്ഷാമാര്ഗ്ഗം. “നിന്െറ വിശ്വാസം പൊ 

യ് പോകാതിരിപ്പാന് ഞാന് നിനക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു, , 
എന്നു കര്ത്താവു ശീമോനോടു പറഞ്ഞ വചനം നമുക്കെല്പാ 

വര്ക്കും ആശയും ആശ്വാസവും പ്രദാനം ചെയ്വാന് പര്യാ 

മാണു”. കര്ത്താവു നമുക്കുവേണ്ടി സദാ മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാത്ഥന 
നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതു” എത്ര പ്രോല്സാഹജനകമാണ്' . ന 
മ്മടെ മാനസാന്തരം എന്തിനായിട്ടാണെന്നുള്ളതും പത്രോസി 
നോടുള്ള വചനം വെളിപ്പെടത്തുന്നുണ്ടു” . നീ തിരിഞ്ഞു 

പന്നശേഷം നിന്െറ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചുകൊടംക.,ം 

ജൂണ് 16 

നമ്മെപ്പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരഠണു മറെറല്പാവരും. അ 

വരെ താണ്ടവാനുള്ള ചുമതലയ്യം നമുക്കണ്ടു്. ക്രിസ്തീയകൂട്ടാ 

യ"മയില് അന്യേന്യം സഹായിപ്പംന് കടപ്പെട്ടപചരാണു ക്രി 

സ്ത്യാനികഠം. 

ഞായര് 

1 യോഹന്നാന് 3: 13-24: 

“യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനായ,, യോഹന്നാന് യേ 
ശുവിനെ ഏററവും അടുത്തറിയുകയും യേശുവിന്െറ ആത്മാ 
വിനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത എന്നു” ഇന്നത്തേ വായന വൃ 
ക്തമാക്കുന്നുണ്ടു”. യേശുവിന്െറ ജീവിതത്തിലും മരണത്തി 
ലും അളവററ സ് നേഹത്തിന്െറ മാതൃക നമുക്കു കാണാം. ആ 

സ്നേഹത്തെ യേശുവില്നിന്നു പ്രാപിച്ചു ജീവിതത്തില് 
പ്രതി ബിം ബിപ്പിക്കുകയാണു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കര്ത്തവ്യം . 
സനേഹഭാജനങ്ങഠാക്കുവേണ്ടി ജീവനെ പോലും ബലികഴി 

ക്കാന് തയ്യാറുള്ള ത്യാഗപരമായ സ് നേഹമാണു യഥാര്ത്ഥ 
സ്നേഹം. നാവിലും വാക്കി ലുമുള്ള സ്നേഹം സ്നേഹമാ 

യിരിക്കണമെന്നില്ല. അതു ജീവിതത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും 
പ്രകടമാകണം. ആവശ്യത്തി ലിരിക്കുന്ന സഹോദരനോടു. 
നല്ലവാക്കു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്പ. അവന്െറ ആവശ്യം നി 
റവേററാന് നമ്മളാല് കഴിയയന്നതുനാം ചെയ്യണം. നമുക്കുള്ള. 

തു” ഇല്പാത്തവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാന് നാം പഠിക്കണം. ആ 

തിനു പകരം ആവശ്യക്കാരുടെ നിലവിളി കോംക്കാത്തവ 
ം നമ്മൃടെ ചെവി കളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും നാം അടച്ചു 

കളയയന്നെങ്കില് ക്രിസ്മുവിന്െറ ആത്മാവു നമ്മില് പ്രവൃത്തി 

ക്കുന്നില്ല എന്നാണു” അതിന്െറ അര്ത്ഥം. ക്രിസ്പുവിന്െറ മ 
നസ്സുലിവില്പാത്തവര് ക്രിസ്ത്യാനികഠം എന്ന പേരിന് അര്ഫഹ 
രല്പ. ക്രിസ്തു നമ്മില് വസിക്കുന്നു എന്നു ക്രിസ്പുവിന്െറ 
ആത്മാവിനാല് വേണം അറിയുവാന്. 

തിങ്കര്ം 

യോഹന്നാന് 17; 1-15 

നമ്മടെ കര്ത്താവു” പ്രാര്ത്ഥിച്ചിട്ടള്ള ഏററവും വലിയ 
പ്രാര്ത്ഥനയാണു യോഹന്നാന്െറ സുവിശേഷം 17-ാം അ 
ദ്ധ്യായത്തില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു”. തന്െറ മഹാപാരോ 
ഹിത്യപ്രാര്ത്ഥന; തന്െറ കഷ്ടാനുഭവത്തിനു തൊട്ട മുമ്പുള്ള 
പ്രാര്ത്ഥന. തന്െറ ജീവിതത്തിന്െറയും വേലയയടെയ്യം * ഏ. 
ററവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടെ തത 

നിക്കു വേണ്ടിയും തന്െറ വാല്സല്യശി ഷ്ൃന്മാര്ക്കു വേണ്ടി 
യും ഏററവും വലിയ ആവശ്യങ്ങളെ ഉഠംക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാ 
ണു” കര്ത്താവു പ്രാത്ഥിക്കുന്നതു”. തന്നെത്തന്നേ അവസാന 
മായി ബലി അര്പ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി കര്ത്താവു” ഒരി 
ക്കല്കൂടി പിതാവിനു സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന. അതോടൊ 
പ്പം തന്െറ ശിഷ്യന്മാരെയും അവസാനമായി പിതാവിനു 
കാഴഴ്യവയ്ക്കുന്നു. ശത്ര്യതയയം തിന്മയ്യം നിറഞ്ഞ ഈ ലോക 

ത്തില്നിന്നു ശിഷ്യന്മാരെ എടക്കണമെന്നല്പ കര്ത്താവു പ്രാര് 
ത്ഥിക്കുന്നതു”. ലോകത്തില് ക്രിസ്തുവിനു സുധീരമായ സാ 
ക്ഷയം വഹിക്കുവാന് അവര്ക്കാവശ്യമായ കൃപളഴ്ത്ൂവേണ്ടിയമം-- 
ണ പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നതു”. ഈ സന്ദര്ഭത്തില് പോലും തന്െറ 
സന്തോഷം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളില് പൂര്ണ്ണമാകുന്നതിനായി, 
ട്ടാണു കര്ത്താവു പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നതു”. ഏതു സാഹചര്യത്തി 
ലും തിന്മയെ ജയിച്ചു സന്തോഷം പുലര്ത്തുവാന് ക്രിസ്തവി 

ന്െറ ശക്തിയില് ക്രിസ്ത്യാനിക്കു കഴിയണം. അതാണു ലോ 
കത്തെ ജയിച്ച ക്രിസ്തു തന്െറ ശിഷ്യന്മാര്ക്കു നല്കുന്ന 
നം: ക്രിസ്തവിന്െറ സന്തോഷവും സമാധാനവും. ക്രിസ്ത്വി 
നെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ ദാനം നമ്മൃയടേതായിത്തീ 
രട്ടെ. 

ദ്രാ . 



ി 

മായ സമാധാനത്തെ 

നിത് 

ക്രിസ്വന്െറ ദാനം. സമാധാനമോ, വായോ; 
എം. തൊമ്മന് 

“ഞാന് ഭൂമിയില് സമാധാനം വരുത്തുവാന് വന്നു 
എന്നു നിരൂപിക്കരുതു”; സമാധാനം അല്പ, വാരം അത്രേ വ 
രുത്തുവാന് ഞാന് വന്നതു”. , , (മത്തായി 10:34) 

പരസ് പരവിരുദ്ധവും പരിട്രമജനകവും പ്രഥമശ്രവണ 
ത്തില് ദുര്ഗ്രഹവുമായി തോന്നുന്ന പല പ്രസ്താവനകളുടെ വ 
ക്താവാണു” യേശുക്രിസ്തു. സമാധാനദൂതനായി ജനിച്ചു”, 
സമാധാനപ്രഭവായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു” അവസാനം 
തന്െറ സമാധാനമാകുന്ന ഏററവും വലിയദാനത്തെ സ്വശി 

ഡഷ്യന്മാര്ക്ക് നല്കിയിട്ടു പോയവനാണു ക്രിസ്മു. ആക്രരിസ്തു 
വിന്െറ വായില്നിന്നു തന്നെ മേല്ളഉദ്ധരിച്ച വചനം വന്ന 
തായി വിശ്വസിക്കാന് പ്രയാസം. ..ഞാന് ഭൂമിയില് സമാ 
ധാനം വരുത്തുവാനല്പ, വാരം വരുത്തുന്നവനമത്ര വന്നതു” ,ം 
എന്നു”. യേശുക്രിസ്തുവിന്െറ ഇദദുശവചനങ്ങളെയോ വേദ 

പുസ്തകത്തിലെ മററു ചില വാക്യങ്ങളെയോ അവയുടെ സ 

നദര്ഭത്തില്നിന്നും ആകമാനപശ്ചാത്തലത്തില്നിന്നും വേര് 

പെടുത്തി ഉദ്ധരിക്കുകയും പ്രായേഗോിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം 
“പര സ് പരവിരുദ്ധങ്ങളായ നിഗമനങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുവാന് 
അവയെ വിനിയോഗിക്കാന് പ്രയാസമില്ല. ഇങ്ങനെ വേദ 
പുസ്തകത്തെ ദുരുപയോഗപ്പപെടുത്തുന്നവരുണ്ടു” . സമാധാനമുണ്ടാ 

ണ്ടാക്കുവാനല്ല, യുദ്ധത്തിനും കലഹത്തിനും വഴിതെളിക്കാ 
നാണു” യേശു വന്നതെന്നു മേല്ഉദ്ധരിച്ച വാക്യം കൊണ്ടു 
വേണമെങ്കില് സമര്ത്ഥിക്കാം. എന്നാല് അതു ശരിയായിരി 
ക്കയില്ല. പിന്നെ എന്താണു യേശു ഉദ്ദേശിച്ചതു”? 

രണ്ടു തരത്തിലുമ്ള സമാധാനം മനുഷ്യനു സാദ്ധ്യമാണു“ - 
ഒന്നു”, ദൈവത്തിനും ദൈവികതാല്പര്യങ്ങാംക്കും മുന്ഗണന ന 
ല്കുന്ന സമാധാനം; മറേറതു” സ്വാര്ത്ഥതയയംടെ സമാധാനം. 
ആഭദ്യത്തേതാണു” യേശു നല്കുന്ന സമാധാനം, ദിവ്യസമാ 
ധാനം എന്നു” അതിനെ നാമകരണം ചെയ്യാം. സ്വാര്ത്ഥപര 

കേവലം മാനുഷി കസമാധാനമെന്നും 
വിളിക്കാം. ദിവ്യസമാധാനും പലപ്പോഴും മാനുഷികസമാധാ 
നത്തെ ഭഞ”ജിക്കാനി ടയയണ്ടു”; അന്യ ൧ഠ ശാന്തമായ സാഹ 

ചര്യങ്ങളെ കലക്കിമറിക്കാനി ടയുണ്ടു്”. യേശുക്രിസ്തദൈവമാ 
യത്ുകൊണ്ടു” , ദൈവത്തിന്െറ സ്ഥാനത്തു നിന്നുകൊണ്ടു ചില 

കാര്യങ്ങഠം മനുഷ്യനോടാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടു'. അവയില് സര് 
 വപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു മനുഷ്യന് സര്വോപരി യേശുവിനെ 

ി 

സ്നേഹിക്കുകയയം അനുസരിക്കുകയയം സേവിക്കുകയും ചെയ്യ 

ണമെന്നുള്ളതാണു്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തില് കുറഞ്ഞ യാതൊ 

ന്നുകൊണ്ടും യേശു തൃഹ്ലിപ്പെടുകയില്പ. മാനുഷികമായ എത്ര 
ഉററ സ് നേഹബന്ധത്തെയ്യും യേശുവി നോടുള്ള സ് നേഹത്തി 
നു കീഴ്പ്പെടുത്തിയേ മതിയാകൂ. യേശുവിനു പ്രഥമസ്ഥാ 
നം നല്കി അവനെ സ്നേഹിക്കുകയയം അനുസരിക്കുകയും 
സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി മററാരുടെയെങ്കിലും ആ 

ജ്ഞയെ നിഷേധിക്കുകയോ അഭിപ്രായത്തെ അവഗണിക്കുക 
യോ വെറുപ്പും വിരോധവും സമ്പാദിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി 
വരുന്നപക്ഷം അതിനു തയ്യാറായിരിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനി. ഒരാരം 

'യേശുവിന്െറ ഭാഗത്തു നിലകൊള്ളയന്നതിന്െറ ഫലമായീ 

കുടുംബത്തില് ഭിന്നിപ്പണ്ടാകുകയോ നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി 
വ്രീകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കില് യേശുവിന്െറ ശിഷ്ൃത്വത്തിനും 
സ്േവനത്തിനുംവേണ്ടി ആ വില കൊടുക്കാന് അയാഠം സന്ന 

ദ്ധനായിരിക്കണം. കുരിശെടുത്തുകൊണ്ടുയേശുവിനെ അനുഗ 
മിക്കുന്നതില് അന്തര്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണു” ഇവയെല്ലാം. 

ദിവ്യസമാധാനവും മാനുഷികസമാധാനവും തമ്മില് 
അല്ലെങ്കില് ക്രിസ്തീയസമാധാനവും ലാരകികസമാധാനവും 
തമ്മില്--വലിയ അന്തരമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാല്പോര. അവര 
ഇടും രണ്ടാണെന്നുതന്നെ പറയാം. എന്നാല് നമ്മ്യടെ സാധാ 

ലിം 

രണ ചിന്താഗതിയില് നാം അവന്റ സമനില കല്ലിക്കുകയോ 
ചിലപ്പോടം ഒന്നിനെ മറേറതായി തെററി ദ്ധരിക്കുകയോ 

ചെയ്യാറുണ്ടു് . രണ്ടിന്െറയും അടിസ്ഥാനവും ലക്ഷ്യവും- വ്യാ 
പാരവും വിഭിന്നങ്ങളാണു”് . ദൈവികസമാധാനം ദൈവ 

ത്തില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്നു; ദൈവത്തിന്െറ ശക്തിയില് അതു 
നിലനില്ക്കുകയും വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ദൈവഹിതം 

നിറവേററുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു” അതു പ്രയാണം ചെ 
യ്യുന്നു പ്രതി ബന്ധങ്ങളോ, പരാജയങ്ങളോ, നാശനഷ്ുങ്ങ: 
ളോ, അപകടസാദ്ധ്യതകളോ, അതിനെ ഹനിക്കുന്നില്പല. കാ 
ററും കോളംകൊണ്ടു ഇളകിമറിയുന്ന സമുദ്രത്തിന്െറ അടിത്തട്ട് 

ശാന്തമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഹൃദയവും സ 
മാധാനപൂര്ണ്ണുമായിരിക്കും. എന്നാല് കേവലം മാനുഷികവും 
ലാകികവുമായ സമാധാനത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനം അനുകൂല 
മായ ബാഹൃസാഹചര്യങ്ങളോ, മനസ്സിന്െറ സംവിധാനമോ 
മാത്രമാണു”. ഇവ രണ്ടും മനുഷ്യന്െറ നിയന്ത്രണത്തിനതീ 
തമാണു” . ലക്ഷ്യം സ്വാര്ത്ഥപരമായ സുഖാനുഭൂതി മാത്രമാ 
ണു. അതിനു പ്രാതികൂല്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ക. 
രുത്തില്പ. 

ദൈവത്തില് സാമാന്യമായി വിശ്വസിക്കുകയും മതത്തി 
ന്െറ ആചാരാനുഷ്യാനങ്ങളെ പാലിക്കുകയും ചെയുന്ന പല 

രും മാനുഷികസമാധാനത്തിനായി ദൈവത്തെ ഉപയോഗി 

ക്കുവാനാണു” ശ്രമിക്കുന്നതു”. ദൈവത്തിന്െറ അനുഗ്രഹവും 
തുണയും അവരുടെ നാനാമുഖമായ അഭിവൃദ്ധിക്കും ശ്രേയസ്സി 

നും ആവശ്യമായി അവര് കരുതുന്നു. ബിസിനസ്സില് ലാഭ 
മുണ്ടാകണമെങ്കില് ദൈവം പ്രസാദിക്കണം. ഉദ്യോഗക്കയററ 

ത്തിനു ദൈവം സഹായിക്കണം. രോഗശാന്തിക്കായി ദൈവം 
ഇടപെടണം. ദാരിദ്രയനിവാരണത്തിനും ചില പ്രത്യേക ആ 
വശ്യങ്ങളടെ നിര്വഹണത്തിനും ദൈവത്തിന്െറ കനിവുണ്ടാ 
കണം. പരീക്ഷകളിലും അപകടങ്ങളിലും വീഴാതിരിക്കാന് 
ദൈവത്തിന്െറ സംരക്ഷണം വേണം. മനസ്സമാധാനത്തിനു 

തന്നെയും ദൈവം ആവശ്യമാണു” . മേല്പറഞ്ഞ കാരൃത്ങഠം 
ക്കെല്പാം ദൈവത്തെ സമിപിക്കുന്നതില് തെററില്ല. സമീപി 
ക്കയാണു വേണ്ടതും. വേറെ ഏതൊരാശ്രയസ്ഥാനമാണു” മ 
നുഷ്വൃനുള്ളതു” ? എന്നാല് കേവലം സ്വാര്ത്ഥപരമായ ഉദ്ദേശ 
ങ്ങളെ മുന്നിര്ത്തി ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. ആത്മികശക്തിക്കും 
മനസ്സമാധാനത്തിനും ഉള്ള അപേക്ഷപോലും സ്വാര്ത്ഥോദ്ദേ 
ശൃത്തോടെ നടത്താം. മററുള്ളവരുടെ ആത്മികആവശ്യങ്ങളെ 

ക്കുറിച്ചോ മനസ്സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു ചിന്തയുമി 
പ്ലാതെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെമാത്രം രക്ഷിക്കുവാനും മനസ്സമാ 
ധാനം അനുഭവിക്കുവാനും ദത്തശ്രദ്ധരായിക്കഴിയയന്നവര് സ്വ 
ന്തം സുഖസൌദകര്യങ്ങഠംക്കായി ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതില് വ്യാ 

പ്ൃ,തരായിരിക്കുന്നവരെക്കാഠം സ്വാര്ത്ഥത കുറഞ്ഞവരായിരി 
ക്കണമെന്നില്ല. ദൈവഹിതത്തിനനുയോജ്യമായ ഹൃദയവി 
ശ്രദ്ധിയ്യം സല്സ്വഭാവവും കളങ്കമററ പ്രായോഗികജീവിത 
വും നമുക്കുണ്ടെങ്കില് മാത്രമേ--അവയെ ക്ൈവരുത്തുവാനുള്ള. 
ആത്മാര്ത്ഥമായ മ്രരമമെങ്കിലും നമ്മൃടെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കില് 
മാത്രമേ ദൈവത്തിന്െറ സഹായം ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവ 
കാശമോ ആവശ്യപ്പെട്ടാല് ലഭിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതയോ നമുക്കു 
ള്ള. സ്വാര്ത്ഥലാഭത്തിനോ സുഖത്തിനോ വേണ്ടി ദൈവ 
ത്തെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം വിഫലമത്രേ. ഇങ്ങനെയു 
ള്ള വിഫലശ്രമങ്ങളാണു” മതത്തിന്െറ അധ:പതനത്തിനുള്ള 
ഒരു പ്രധാന കാരണം. അവ മതത്തില്െറ ദുര്വിനിയോഗ 
മാണു”. 

മനസ്സമാധാനത്തി നാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളെ ചുരുക്കമാ 
യി വിശകലനം ചെയ്യാം. ി 
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ചര്ച്ച വിക്കിലി 

൩, 



)വലോക ചിന്തന 
പി. കെ. ഗീവറുഗീസ് പറക്കോട് 

പള്ളികളിലെ സ്വന്തമായ ചെലവുകഠം കുറവുചെയ്ത മി 

ച്ചമുണ്ടാക്കണം. പെരുന്നാളകളുടെ ചെലവു കുറച്ചു” അവ ആ 
തമീയപുതുക്കത്തിനായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം. പള്ളിഉപ 
കരണങ്ങഠം ആകര്ഷകമായിരിക്കണമെങ്കിലും അധികച്ചെല 

വു വരുത്തിവഴ്ക്കുന്നതായിരിക്കരുതു”. ഒരു പള്ളിയില് വെറും 
തടി യിലുള്ള മോശമായ ചെറിയ കുരി ശുകം മാത്രം ഉപ 
യോഗിക്കുമ്പോഠം അതിനടുത്ത പള്ളിയില് വിലതീരാത്ത 
സ്വര്ണ്ണ--വെള്ളിക്കുരിശുകഠം ഒന്നിലധികം സൂക്ഷിക്കുന്നതില് 
ഞങ്ങഠം ക്രിസ്തീയനീതീകരണം കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ 
കുരിശിന്തൊട്ടികരം പണിയ്യമ്പോഴം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി 
കളണ്ടു?. തങ്ങളുടെ കുരിശിന്തൊട്ടി ബാബേല്കോട്ടപോലെ 
സ്വര്ഗ്ഗത്തോളം ഉയരണമെന്നു* ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും കുരി 
ശിന്തൊട്ടിയി ല്ലാത്ത മററു പള്ളിക്കാരുടെ, പള്ളിപോലും 
കാഴ ചയ്ക്കു ഭംഗിയില്ലാതിരിക്കുന്നതില് ചിന്താവിഹീനരായി 
കഴിയുന്നതിലും ഞങ്ങഠം സാമൂഹ്യനീതി കാണുന്നില്ല. ലക്ഷ 
ക്കണക്കിനു രൂപാ സ്വത്തുള്ള പള്ളികളിലെ ചിലരുടെ തൊ 
ഴത്തിന്െറ സ്ഥാനത്തു നില്ക്കുവാന് കഴിവില്ലാത്ത പള്ളിക്കെ 

ട്ടിടങ്ങഠം ഇന്നും നമ്മടെ സഭയിലെ ചില ഇടവകകരംക്കു 
ണ്ടെന്നുള്ള നഗ്നസത്യം ഏവരുടേയും കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ട 
താണു. 

അനാഥശാലകഠം 
ഇടവകകഠം ചേര്ന്നോ ഭദ്രാസനമായോ അനാഥശാലകം 

'വയോവൃദ്ധമന്ദിരങ്ങഠം എന്നിവ സ്ഥാപിക്കണം. നല്ല മന 
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സ്സ്രള്ള ഭൂവുടമകളില് ചിലരെങ്കിലും നമ്മടെ സഭയി ലുള്ള 
പ്പോഠം ഇവയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു പോകാതെ കഴിക്കു 
യം ചെയ്യാം. പണം ബാങ്കുകളിലും ഗവര്മെന്റിലും നിക്ഷേ 
പിച്ചുകിട്ടന്ന പലിശ വീണ്ടും മുതലിനോട ചേര്ക്കാതെ ആ. 

പലിശയെങ്കിലും ഈവിധമായ പ്രവര്ത്തനത്ങഠംക്കായി 
വേര്തിരിക്കേണം. ഇനിയുള്ള കാലം പലിശകൊണ്ട പ്രവര് 
ത്തിച്ചാലും പോരാ മുതല് തന്നെ മുടക്കി പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ട 

താവശ്യമാണു”. “ഇടവക ലോകരക്ഷഷ്ത്കൂവേണ്ടി,, എന്ന രു 
ത്വത്തിലേക്കു കടക്കാതെ മടിച്ചുനിന്നാല് അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന 

തിക്തകാനുഭവങ്ങഠം നാം അത്ര വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയില് 
തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നാണു ഞങ്ങഠംക്കു തോ 
ന്നുന്നതു”. ജാതി, മത, വര്ഗ്ശു വര്ണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും 
നേക്കാതെ സാമൂഹ്യനീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അത്യധികമായ 
ദാഹത്തോടും ആവേശത്തോടും കൂടി ഇടവകകളും സഭയും പ്ര 

വര്ത്തിക്കേണ്ടതത്രേ. ഇടവകകളില് സോഷ്യല് സര്വീസ് 

ലീഗുകഠം മുഖേനയോ യൃത്തു“"ലീഗുകഠം വഴിയോ വിളവുകരം 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന് ആധ്യനിക കൃഷി സംപ്രദായങ്ങഠം പ്രയോ 
ഗിച്ചുനോക്കി ഇടവക ലോകരക്ഷഴ്കൂവേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
തും മറെറാരു മാര്ഗ്ഗമാണു' . 

സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യനീതി കൈവരുത്തുവാന് സഭശ്ക്കൂ 
വലിയ ചുമതലജുണ്ടു?. ദൈവികസ്നേഹത്തില് അടിസ്ഥാ 

നപ്പെട്ട് ഈ സമത്വം കൈവരുത്താതെയിരുന്നാല് മററ വി 

ധത്തില്കൂടെ ഇതു നിറവേറാതെയിരിക്കുകയില്ലെന്നാണു ഞ്ഞ 

1. മതിയായ വിഭവങ്ങളടെ കൈവശാവകാശബോ 
ധം. .വിഭവങ്ങഠം, എന്നു പറയുമ്പോഠം ശരീരത്തിന്െറ സുഖ 
ജീവിതത്തി നാവശ്യമായ മററുപാധികളം ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രം 

മനസ്സുമാധാനമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. മനസ്സ്ിന്െറയയം ആത്മാവി 
ന്െറയും ശരിയായ വ്യാപാരത്തിനും വളര്ച്ചഷ്ണൂം ആവശ്യമാ 
യ മാനസിക-ആത്മികവിഭവങ്ങളും മനുഷ്യനാവശ്യമാണു”. 
“ഈ വിഭവങ്ങളുടെയ്യെല്പാം ഉടമസ്ഥാവകാശം കരസ്ഥമാക്കു 
വാന് മനുഷ്യനു കഴിയുന്നതല്ല. മതിയായ വിഭവങ്ങളുടെയെ 
ഖാം ഉടമസ്ഥന് ദൈവം മാത്രമാണു”. ദൈവത്തിനെ ഹിത 
ത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും കീഴ് പെട്ട ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനു ” 
ആവശ്യാനുസരണം ദൈവത്തിന്െറ വിഭവങ്ങഠം ലഭ്യമാകുമെ 
ന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഉറപ്പു ഏതു സാഹചര 
ത്തിലും സമാധാനം കണ്ടെത്താന് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കും. 

ഗ് മനസ്സമാധാനത്തിന്െറ മറെറാരടിസ്ഥാനം ഒരു ന 
ല മനസ്സാക്ഷിയാണു'. മനുഷ്യനു എന്തെല്പാമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു 
നല്ല മനസ്സ്ാക്ഷിയില്ലെങ്കില് മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകയില്ല. തെ 

ററു ചെയ്തതി ലുള്ള മനസ്സാക്ഷിയുടെ കുത്തല്പോലെ അസഹൃ 
മായിട്ടൊന്നുമില്പ. എന്നാല് തുടര്ച്ചയായുള്ള അവഗണനയാല് 
മനസ്സാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുവാനും നിശ്ശൂബ്ദമാക്കുവാനും മനു 
ഷ്യനു കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ളവര്ക്കു ദൈവത്തെയും ധാര്മ്മി 
കബോധത്തെയും ഒഴി വാക്കി മൃഗതുല്യമായ ഒരു സംതൃഹ്ലിയും 
താല്ക്കാലികസമാധാനവും കൈവരുത്താന് കഴിഞ്ഞേക്കാം . 
എന്നാല് അതു മനുഷ്യത്വത്തിനു യോഗ്യമായ സംതൃഹ്ലിയും 
സമാധാനവുമല്പ. തെററുപററുക എന്നതു മനുഷ്യസഹജമാണു' . 
എന്നാല് തെററു തിരുത്തി ശരിയായ മാഗ്ശത്തില് ചരിക്കാനു 

ള്ള സാദ്ധ്യത ദൈവം മനുഷ്യനു നല്കിയിട്ടുണ്ട്”. ദൈവവു 
മായ്ൃള്ള ആത്മീകഐകൃത്തിലും, ദൈവത്തില്നിന്നു പാപ 
മോചനവും പുതിയ ശക്തിയും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിക്കു 

ന്നവര്ക്ക് തെററുകളെ പരിഹരിച്ചു നല്ല മനസ്സാക്ഷി യോടു 

കൂടി ജീവിതം തുടരാന് കഴിയും, യേശുക്രിസ്തമുഖാന്തിരം ന 

മുക്കു ലഭിക്കുന്ന മാലികമായ നല്വരമാണിതു. 
8. മററു മനുഷ്യരോടുള്ള ശരിയായ ബന്ധം. മനസ്സുമാ 

ധാനത്തിനു” ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു കാരൃമാണിതു”. ഇതു വാ 

സ്വത്തില് ദൈവത്തോടുള്ള ശരിയായ ബന്ധത്തിന്െറ മറു 

വശം മാത്രമാണു”. ധനസമുദ്ധിയയം ദൈവവിശ്വാസവും മററു 
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മുള്ള ചില ആളകഠം കലഹപ്പിയരായി കാണപ്പെടാരുണ്ടു 
അവര്ക്കു മററുള്ളവരോടു യോജിച്ചുപോകാനുള്ള കഴിവില്ല, 
മററുള്ളവരെ ഉപദ്രവി ക്കുന്നതില് അവര്ക്കെന്തോ സന്തോഷ 
ള്ളതായിപോലും തോന്നാം. കലഹപ്രിയന്മാര് സമാധ 
അനുഭവിക്കയില്പ, മററുള്ളവരെ .സമാധാനമായിരിക്കാന് ര ര 
നുവദിക്കയയമില്പ. സ് നേഹമില്പാത്തിടത്തു സമാധാനവു 
സാദ്ധ്യമല്വ . കി 

4. ഏററവും ആഴമേറിയ സമാധാനത്തിന്െറ അടി 
സ്ഥാനം ദൈവത്തിന്െറ ഇഷ്ടം ചെയുന്നു എന്നുള്ള ഉത്തമ, 
ബോദ്ധ്യമാണു”. നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വെളിച്ചമനുസരിച്ചു 
ശരിയാണെന്നു ഉത്തമബോദ്ധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങഠം ചെയ്യുക. 

എന്തെല്ലാം പ്രതി ബന്ധങ്ങളും എതിര്പ്പും തെററി ദ്ധാരണയ്യം. 
അപമാനവും നഷ്ടവും നേരിട്ടാലും ശരിയായിട്ടുള്ളതില് 
ഉറച്ചുനില്ക്കുക. അപ്പ്യോഠം ലഭിക്കുന്ന സമാധാനം ആഴമേറി 
യതും സുസ്ഥിരവും ആയിരിക്കും. ക്രിസ്ത്യാനികഠം കാംക്ഷി 
ക്കേണ്ട സമാധാനം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണു” . ഇങ്ങനെയുള്ള സ 

മാധാനത്തിന്െറ മാര്ഗ്ഗം ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നതോ ആ, 

ഗ്രഹിക്കുന്നതോ അല്പ. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളടെയ്യം പ്രതി കൂലസാ 
ഹചര്യങ്ങളടെയും മദ്ധ്യത്തില് കൈവരുത്തേണ്ട സമാധാന 
മാണതു'. അവിടെ മനുഷ്യന്െറ പിന്തുണയോ പ്രോല്സാ 
ഹനമോ ലഭിച്ചെന്നു വരികയില്ല. നേരെ മറിച്ചു് ബഛ്ഭ്ര 

രിപക്ഷത്തിന്െറ എതിര്പ്പ്യണ്ടാകും. എന്നാല് ദൈവത്തി 
ന്െറ സാന്നിദ്ധ്യവും സര്വശക്തിയും അനുഗ്രഹവും നമ്മടെ 

ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കും. അനിവാര്യമായ താല്ക്കാലികപരാജ 

യങ്ങളെയും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെയും ആത്ൃന്തികവിജയത്തിനു 
ള്ള ഉപൊധി കളായി ദൈവം എടുത്തുപയോഗിച്ചുകൊള്ളം . ൪൭ 

വിശ്വാസം അചഞ്ചലമായ സമാധാനത്തെ പ്രദാനംചെയ്യ ൦. 

എങ്ങനെയുള്ള സമാധാനമാണു” നാം കാംക്ഷിക്കേേ തൂ"? 
മനസ്സാക്ഷിയെ വിററു തിന്നുന്നതും, മനുഷ്യത്വത്തിനു യോജി 

ക്കാത്തതും, മുഗതുല്യവുമായ സ്വാര്ത്ഥപരമായ സമാധാ൯ 
മാണോ? അതോ ദൈവസ് നേഹത്തിലും സഹോദരപ്രീതി 
യിലും അധിഷ്കിതവും സകലപ്രാതി കൂല്യങ്ങളെയും അതിജീ 
വിച്ചു് അന്ത്യവിജയം വരിക്കുന്നതുമായ ദിവ്ൃയസമാധാനമാ 
ണോ? തീര്ച്ചയായും രണ്ടാമത്തേതുതന്നെ. അതാവശ്യമുള്ള 
വര്ക്കു” യേശുക്രിസ്തു നല്കും. 

പി 



$ 

 ഞ്ങഠാംക്കു തോന്നുന്നതു”. ആയതുകൊണ്ടു” ഏതൊരു സഭാംഗ 
ി ത്തിനും ഇക്കാര്യത്തില്നി ന്നൊഴിഞ്ഞുമാറാവുന്നതല്പ. തന്നെ 

ക്കാഠം സാമ്പത്തികമായി താണവരെ ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ടുവ 

രേണ്ട ചുമതല എല്ലാ സഭാംഗങ്ങക്കുമുണ്ടു” . ഇതു” ഓദാര്യ 
മല്പ കടമയാണെന്നുള്ളതാണു വാസ്തവം. ഇപ്രകാരം പ്രവര് 

ത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ അനീതിക്കെതിരായി ക്രിസ്തീ 
യമായ മനോഭാവത്തില്കൂടി ശബ”ദമുയര്ത്തേണ്ടതുമാണു്'. 
വ്യക്തി , കുടുംബത്തിലും കുടുംബം ഇടവകയിലും ഇടവക 
സഭയിലും സഭ ലോകത്തിലുമായി സോഷ്യലിസ്റ്റമാതൃക 
യില് പ്രവര്ത്തിച്ചുതുടങ്ങേണ്ടതത്രേ. ജാതിമതചിന്തകഠം കൂ 

ട്രാതെ യോഗ്യതയുടെ അടി സ്ഥാനത്തില്, ആദ്യം സൂചിപ്പി 
ച്ചവിധത്തി ലുള്ള വ്യവസായങ്ങളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ സ്ഥാ 
പിച്ച് അതില് ആളകഠംക്കു ജോലി നല്കണം. ഭവനം ഇ 
ല്ലാത്തവര്ക്കു ഭവനം വെച്ചു കൊടുക്കുക, ഭവനങ്ങളുടെ അററ 

കുററപ്പണികടം തീര്ത്തു കൊടുക്കുക, ആഗ്രഹവും ബുദ്ധിയും 
ഉണ്ടായിട്ടും സാമ്പത്തികവിഷമം അഅഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ 
വി ദ്യാഭ്യാസത്തിനയയ്ക്കുക, ജീവകാരുണ്യപരമായ ഇതരപ്രവര് 

 ത്തനങ്ങം നടത്തുക എന്നീ മാര്ഗ്ലങ്ങളില് കൂടിയും സാമ്പ 
_ ത്തിക സാമൂഹൃനീതിക്കുവേണ്ടി, വ്യക്തികംക്കും ഇടവകഷ്ക്കും 

ഭദ്രാസനത്തിനും സഭഷ്ക്കൂം പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് കഴിയുമെന്നാണു 
ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. സഹായിക്കപ്പെടുന്നവര് കഠിനാദ്ധ്വാ 

നം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം . 

റ വിവാഹം 

ു ഇന്നു കേരളത്തില് നിലനിന്നുപോരുന്ന ധനസംപ്ര 
_ ദായവും ഫാദര് വടക്കന് സാധയപെണ്കുട്ടികളടെ വിവാഹ 
ത്തിനു കാണിച്ച മാതൃകയും ക്രിസ്തീയവിവാഹത്തിനാവശ്യ 
ര കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങഠം ചര്ച്ചചെയ്തതില് എടുത്തിട്ടുള്ള 
ഥ് തീരുമാനങ്ങളും താഴെച്ചേര്ക്കുകയാണു' . 

പണം മാത്രം മാനദണ്ഡമായുള്ള വിവാഹം ഇരുപക്ഷ 

ര്ക്കും ശാപമാണു” . സാധ്യക്കളായ പെണ്കുട്ടികഠംക്കും അ 
രുടെ മാതാപിതാക്കരംക്കും മനഃപ്രയാസവും കഷ്ടതയ്യം 
൮ റിവന്ത്മുന്ന ഒരു സം പ്രദായമായി സ്റ്രീധനം ഏര്പ്പാടു 
ര്ന്നിരിക്കുകയാണു”. സാമ്പത്തികമായി അല്പം താണവര് 
ല്വാക്കാലത്തും അതേ അവസ്ഥയില് കഴിയേണ്ടതായി വ 

രന്നെങ്കില് അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ സ്റ്രീധനസംപപ്രദാ 

 യമാണെന്നു പറയാം. പള്ളിവരുമാനങ്ങഠം കൊടുക്കുന്ന കാ 

 രൃത്തില് കള്ളം പറയിക്കുന്നതും ഈ അനീതിയുള്ള മാമ്മോ 

നാണു”. ഒരുപക്ഷേ ഭാര്യാഭര്ത്താക്കുന്മാരെ തമ്മില് കലഹി 
ക്കുന്ന കലഹക്കാരനും ഇതുതന്നെയാണു”. വ്യക്തിയുടെ ക 

_ഴിവുകളെ മാനിക്കാതെ മനുഷ്യനെ മൃഗതുല്യമാക്കിത്തീര്ക്കുന്ന 
തും ഈ സ്റ്രീധനസം പ്രദായത്തി ലുള്ള ദോഷമാണെങ്കില് അ 

തും അംഗീകരിക്കത്തക്കതല. 

ഈ പറഞ്ഞതിന്െറ മറുവശവും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണു' . 

ധനം ഇല്പാതെയൃയള്ള വിവാഹരീതി , കുട്ടികളെക്കുറിച്ചു 

മാതാപിതാക്കഠംക്കുള്ള കരുതലും നോട്ടവും കുറയുവാന് ഇട 

സ യാക്കുകയില്ലേ എന്നു സംശയക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാര്യാഭര 
ത്താക്കന്മാരി ലുള്ള അന്വേഷണചിന്തയും അദ്ധ്വാനശീലവും 
നഷ് ടപ്പെടാനും ഇടയുണ്ട്. തന്മൂലം ഉദാസീനമായ സുഖ 
ലോലുപത്വജീവിതം നയിക്കപ്പെടാനും വഴിയുണ്ട്. ക്രിസ്തീയ 

ൂ ൩ ഭകളടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനു കാരണമായ ഒരു പ്ര 
ധാനസംഗതി സമ്പാദനശീലത്തിലേക്കു മാതാപിതാക്കളെ 
നയിക്കുന്ന ഈ സ്റ്രീധനഏര്പ്പാടാണെന്നു പറയയന്നതില് തെ 
റില്ല. സാമ്പത്തികസാകര്യങ്ങളി ല്ലാത്ത ഒരു ഭവനത്തിലെ 

. സന്ദര്യമി ല്ലാത്ത ഒരു യുവതിക്കു ിധനം ഒരു ശാപമാണെ 

₹ ക്കില് സാമ്പത്തികമായി ഉയര്ച്ചയുള്ള ഭവനത്തിലെ വിരൂ 
പയായ ഒരുവാക്കു ീധനം ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്നു കാ 
ണാം. ഈവിധമായ ന്യായാന്യായങ്ങം വച്ചു നോക്കുമ്പോഠം, 
സംഘടനകളടേയോ മറേറാ പ്രവര്ത്തനംകൊണ്ടായാലും മ 
റേറതെങ്കിലും വഴിയായാലും പെണ്കുട്ടികഠംക്കും ആണ്കുട്ടി 

കാക്കും സ്ത്രീധനസം പ്രദായത്തിന്െറ ഗുണദോഷങ്ങഠം 
'വിവരിച്ചുകൊടുത്തു”, ധനത്തേക്കാളേറെ അവര് തമ്മിലുള്ള 

 ധ്രാര്മ്മികസ”നേഹമാണു ജീവിതത്തില് വലിയതെന്നു മന 
ൂ ്ല്ഡി ലാക്കി ഈ വിഷയത്തില് ശരിയായ ഒരു ധാരണയിലെ 

നം കറ്”, 

[ റി 

ത്തുന്നതുവരെ ഈ ഏര്പ്പാടും നിലനിര്ത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട: 
താണെന്നാണു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം . 

ഫാദര് വടക്കന്െറ മാതൃക സ്വീകാര്ൃയമാണെന്നു” ഒററവാ 
ക്കില് പറയാമെങ്കിലും അതിനുള്ള പ്രായോഗികമാര്ഗ്ഗങ്ങളു 
ടെ കാര്യത്തില് കുഴയുകയില്ലേ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. വിവാ 
ഹാലോചനക്കമ്മിററികരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തിച്ചാല് 
ത്തന്നെയും എത്ര വിവാഹങ്ങഠം ഏകദിനമാക്കുവാന് കഴിയും ? 

ഒരു വിവാഹത്തില് മാതാപി താക്കഠംക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത്രയും 

ഉത്തരവാദിത്വം ഏതു കമ്മിററിക്കാണുണ്ടാവുക? ഉയര്ച്ചയും 
താഴ് ചയ്യം തമ്മിലുള്ള സമ്മേളനവും കറുത്തതും വെളുത്തതും 

തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സ്വഭാവവൈചിത്ര്യങ്ങം തമ്മി ലുള്ള . 
കൂട്ടി ച്ചേര്പ്പും പില്ക്കാലങ്ങളില് എത്രമാത്രം ദ്രഡതരമായി 
യോജിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ളതില് സന്ദേഹമുളവാക്കുന്നുണ്ടു” . 

ഈവിധമായ ബലഹീനതകളണ്ടെന്നിരിക്കിലും ക്രിസ്മീയ 
ചിന്താഗതിയിലും മേല്നോട്ടത്തിലും ദൈവത്തെ സാക്ഷി 
നിര്ത്തി നടത്തിക്കൊടുക്കുന്ന സാമൂഹ്ൃയവി വാഹങ്ങഠം പ്രോല് . 
സാഹനം അര്ഹിക്കുന്നവയാണു് . താണനിലവാരത്തിലുള്ള 

വര്ക്ക് ഒരനുഗ്രഹമാണു” . സല്ക്കാരങ്ങളുടെ കാരൃത്തി ലുണ്ടാ 
കുന്ന ഐക്യവും ലാളിത്യവും ചെലവുകുറവും സ്വാഗതാര്ഹ 
മാണു” . സമത്വവും സാമൂഹ്യനീതിയും വെറും സ്വപ്നമല്ല 

യാഥാത്ഥ്യങ്ങളായിത്തീരുന്നതാണു” . 

ക്രിസ്ലീയവിവാഹത്തില് കുടുംബങ്ങഠം ക്രിസ്തുവില് കേ 
നദ്രീകൃതം ആയിരിക്കേണ്ടതും, സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ഏകപിതാ 
വിന്െറ മക്കഠം എന്നുള്ള നിലയില് തമ്മില് സാഹോദര്യ 
ത്വം അനുവര്ത്തിക്കേണ്ടതും, സ്നേഹം, പരസ്്പരവിശ്വാ 

സം, ജീവിതവി ശുദ്ധി എന്നിവയില് കളങ്കമില്വാത്തവരായി 
രിക്കേണ്ടതും നിത്യപ്രാര്ത്ഥനയില് വീഴ് ചവരുത്താതെ ശ്ര 
ദ്ധിക്കുന്നവരായിരിക്കേണ്ടതുമാണു”. വ്ൃത്യസ്തസഭകളില്നിന്നു 
ള്ള വിവാഹം കഴിവതും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നന്ന്. സാമാ 
ന്ൃയബുദ്ധി (6൦0൬൩൬൦൩ ടബേട൦) ഉപയോഗിച്ചു” സംഗതികളെ 

നേരിടുവാനുള്ള കഴിവു” ഭാരൃഴ്കണു പ്രത്യേകം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 
താണു”. കുടുംബാംഗങ്ങഠം മാസംതോറും ഒരുമിച്ചു വിശുദ്ധ 
കര്ബാന അനുഭവിക്കണം. സഭാപരമായ വാര്ത്തകളും സമ 
കാലീനവാര്ത്തകളേറടൊപ്പം അറി ഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ഇടവ 
കയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പങ്കാളിത്വം വഹിക്കേണ്ടതും ക്രി 
സ്തീയ വിവാഹജീവിതത്തിലെ സുഗമമായ ഗമനത്തിന്ന സ 
ഹായകരമായ വസ്തൃതകളാണു” . ഞങ്ങഠം എഴുപതില്പരം 
യുവാക്കന്മാരുടെ അപക്വമായ ചിന്തകളായി മുകളില് പറ: 

ഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങഠം വായനക്കാര് തിരസ്ക്കരി ക്കയി 
ല്ലെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന. അപ്രായോഗികമെന്നു തോന്നാവുന്ന 
വയുണ്ടെങ്കിലും പ്രറയോഗി കമാക്കേണ്ടവയാണിവ. തെറ. 
കഠം ഉണ്ടെങ്കില് ചൃ ണ്ടിക്കാണിക്കുവാനപേക്ഷിക്കുന്നു. 

പാദ സി. ഇ. ജോര്ജ്ജ് | 
(ലഘ്യജീവചരിത്രവും പ്രഭാഷണങ്ങളും) 

പ്രസാധകര്; ഫാദര് എം. വിം ജോര്ജജ്” 

& 

കെ. ൮. മാമ്മന് 

(മനോരമ, കോട്ടയം) 

൧/7 2 രൂച 

ചര്ച്ചുവീക്കി ലി: 



ആള. പനന ്്ജ്ള 

“ബ്ളി സഭകളുടെ അസ്സംബ്ളിയാണു”. 

വരുന്ന നേട്ടങ്ങഠം വളരെ അപര്യാപ്യമായിരിക്കും . 

ഉപ സാല: എത്ത 

സഭകളുടെ അഖിലലോകകാണ്സിലിന്െറ ഒരു അസ്സം 
അവിടെയാണ് 

ഉപ്സാല (1968) ആരംഭിക്കുക. 
ജൂലൈയില് ഉപ്സാലയില് ചേരുന്ന സമ്മേളനം വാ 

സ്പുവത്തില് തങ്ങളുടെ അസ്സുംബ് ളിയാണെന്നു” 223 അംഗ 
സഭകളിലെ ഇടവകകയം മനസ്സ്സി ലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് മാത്രമേ 
കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും നേടുന്നതിനോ അധികാരത്തോടെ 
ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിനോ പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തി 

നു കഴിയുകയുള്ള. 
വിവിധസഭാവിഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാവിധ രാഷ്ട്രീയ 

സാമൂഹയ, സാമ്പത്തികമണ്ഡലങ്ങളിലും പെടുന്നവരായി എ 

റോളം ഡലിഗററുകഠം ജൂലൈ നാലു മുതല് 20 വരെ സ്വീ 

ഡ്നിലെ യൂണി വേഴ“സിററി നഗരമായ ഉപ' സാലയില് സ 
ന്നിഹിതരാവും. അവര്ക്കു പുറമേ വേറൊരു 500 പേര്കൂടി 

യൃണ്ടാവും, സമ്മേളനത്തില്. ഒരേ കര്ത്താവായ യേശുക്രിസ്തു 

വിന്െറ പേരിലാണവര് സമ്മേളിക്കുക. ദൈവത്തിന്െറ പുന 

രുജ് ജീവനശക്തിയെപ്പററി പ്രസംഗിക്കാന് മാത്രമല്പ, അതു 
അനുഭവപ്പെടുത്തുവാനും അവകാശപ്പെടുവാനും കൂടിയാണു” അ 
വര് വരുന്നതു”. 

ഈ സംരംഭത്തില് നിങ്ങളുടെ സഹായംകൂടി അവര്ക്കു 
ലഭിക്കാത്തപക്ഷം, കേവലം മൂന്നാഴ”ചക്കകം അവര്ക്കു കൈ 

കോണ്ഫ 
ന്സ് പരിചിന്തിക്കുന്ന വിവിധവിഷയങ്ങാഠം മുന്കൂട്ടി ചര് 
ച്ചചെയ്യേണ്ടതു” അതിനാവശ്യമാണു”--പ്രത്യേകിച്ചു” നിങ്ങള 
ട്ടെ സ്ഥലത്തു” സഭയയടെ ദാത്ൃവും ജീവിതവും സംബന്ധിച്ചി 
ടത്തോളം ആ പ്രശ്നങ്ങഠംക്കുള്ള സാംഗത്യം. 

ഒരു മാര്ഗ്ഗം ... 
പുതിയ മാര്ശ്ശൃത്തെ പിത്തുടര്ന്നവര്, , - അങ്ങനെയാണു” 

അപ്പോസ്പലപ്രവൃത്തികളില് ആദിമക്രി സ്ത്യാനികളെ പരാമര് 
ശിച്ചിട്ടുള്ളതു'.. ഇന്നും ആ പദപ്രയോഗം സാര്ത്ഥകമാണട്. 

 ക്രിസ്ത്യാനികഠം, തീര്ച്ചയായും  മാര്ഗ്ശത്തിന്െറ ജന 
ങ്ങഠം₹ തന്നെ. അവരുടെ പാദങ്ങഠം സദാ റോഡിലാക 
യാല്-എല്പാ മനുദ്യ്യരെയും ദൈവരാജ്യത്തിന്െറ ആഗമന 
ത്തിനു തയാറാക്കുന്ന പാതയി ലാകയാല്-അവര്ക്കൊരിക്കലും 

സുസ്ഥിരമായ താമസമോ ജീവിതമോ സാദ്ധ്യമല്ല. നസ്റ്രായ 
നായ യേശുവാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്െറ ജീവിതമരണപുനരുത്ഥാന 

ങ്ങഠം ലോകത്തിനു നല്കിയ സമൂലമായ പരിവര്ത്തനം അ 
വര് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യണം. ജോ 
കത്തിലെ അത്യാവേശകരങ്ങളായ സംഭവവികാസങ്ങളില് 
പങ്കുചേരുന്നതില്യ ടെ മാത്രമേ-ഏതെങ്കിലുംവിധത്തില് അവ 

ഖ്ക്കൊപ്പം എത്തിച്ചേര്ന്നാല് പോരാ, പുരോഗതിയിലേഷ്ക്കു 

വഴിനടത്തുകയും വേണം -അവരുടെ സാക്ഷ്യം സാധ്യമാവുക 
യൃള്ള. ക്രിസ്ത്യാനികഠം മുന്നോടി പ്രവര്ത്തകരാണു' . 

വിഭജിക്കപ്പെട്ട സഭദ്ത്ൂ' വാസ്മുവത്തില് ജീവിതവിളിയ 
നുസരിച്ചു” എങ്ങനെ പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് സാധിക്കും ? സഭകഠം 
പരസ്പരം വേണ്ടത്ര കൂറു കാണിക്കാതെ, മററുള്ള സഭകളെ 

ററി തികഞ്ഞ അവഗണനയോടെ, ഭിന്നസ്വരങ്ങളില്, 

ക്രിസ്തു സൃഷ്ടിക്കാന് വന്ന ഐക്യത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടു 
പ്രവരത്തിക്കുന്നപക്ഷം, “ഒരു കര്ത്താവും ഒരു വിശ്വാസവും 

ഒരു മാമ്മോദീസായ്യം ഒരു ദൈവവും സകലത്തിന്െറയയം പി 

താവൃവായവനു” ,, സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന് അവയ്യക്കെുങ്ങനെ സാ 
ധിക്കും? ജീവിതയാത്രയില് ഒരൊററ ജനത ആയിത്തീരുണ 

തിനുവേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതത്തില് പുനരുജ”ജീവനം പ്രാപി 
ക്കുവാന് സഭകഠം വൈമനസ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു പ്രകട 
മാകുന്നപക്ഷം, ക്രിസ്കുവിന്െറ പുതിയ സൃഷ്ടി സംബന്ധിച്ച 
സന്ദേശം മനുഷ്യരാശി വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളമെന്നു” അവര്ക്കെ 
ങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാന് കഴിയം? 

എക്ൃമെനിക്കല്പ്രസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹസി 
കസംരംഭത്തില് പരി ശുദ്ധാത്മാവിന്െറ നേതൃത്വം പിന്തുടര് 
ന്നുകൊള്ളാമെന്നു” സഭകളടെ അഖിലലോകകാണ്സിലില്െറ 
അംഗസഭകളെല്പാം സ്വയം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടണ്ടു”. ഇതുവഴി 
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൯? എങ്ങോട്ട ൂ 
കെം 

യായി അവ തേടുന്നതു ദൈവം കൊട്ുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന പുന്ന 
രുജ” ജീ വനവും ദൈവത്തിന്െറ ഇച്ഛാശക്തിയിലുള്ള ഐ 
കൃവുമാണു”. .“എക്ൃമെനിസം, , എന്ന പദത്തിന്െറ ആദ്൪ 

ത്ഥം “മനുഷ്യവാസമുള്ള സമസ്പലോകത്തെയയും സംബന്ധി 
ച്ചതു”, , എന്നായിരുന്നുവെന്ന ക്ര ര്യം, സമസ്തക്രിസ്ത്യാനികളെ 
യും രെ പൊതുലക്ഷ്ൃയത്തില് സ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമ 
ത്തിനിടയില് വിസ് മരിക്കാനിടയാകരുതു”. അതില് ഒട്ടം 
പരിധി കുറഞ്ഞതല്ല പുനരുജ്ജീവനവും. കാരണം, ദൈവം 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു” അത്ര വിശാലമായ അര്ത്ഥമാണു'. സുവി 

ശേഷം സമസ്ുലോകത്തെയും അറിയിച്ചു”, ക്രിസ്തുവിന്െറ ജു 

നങ്ങളെ മുഴുവന് ആകര്ഷിക്കുന്ന ചുമതല നാം ഏറെറടുക്കുന്ന 
തു” അതുകൊണ്ടാണു” . റ 

നാം എങ്ങോട്ടു 

ചലനം ജീവന്െറ ലക്ഷണമാണെങ്കിലും, അതു” അതില് 

ത്തന്നെ ഒരു അന്ത്യമല്ല. നമ്മടെ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹ 

ചര്യങ്ങഠം അതിശീഘ്റം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആറോ 
ഏഴോ വര്ഷം കൂടമ്പോഠം, സഭകഠം എവിടെയെങ്കിലും 
ഒന്നു നിന്നു” സ്ഥിതിഗതികഠം വിലയിരുത്തുകയയം ഭാവി പ 
രിപാടികഠം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

എത്രമാത്രം പുരോഗതി കൈവരിച്ചു? പിന്നില് കിടക്കുന്നവ 

രായി ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? മുന്നിരയില്നിന്നുള്ള റിപ്പോര്ട്ടക. ം 
ളെന്തൊക്കെയാണു”? ഈ ഘട്ടത്തില് ഏതു പാതയില ടെയാ; 
ണു മുമ്പോട്ടു പോകേണ്ടതു”? 

നാലാം അസ്സംബ്ളിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന 
ങ്ങഠം ഈവിധത്തി ലുള്ളവയാണു'”. അവ നിങ്ങളെയും 

മുഖീകരിക്കുന്നു. ശാസ്റ്രീയ സാങ്കേതിക പുരോഗതിയുടെ 

ലമായുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹൃയപരി വര്ത്തനങ്ങളില്നിന്നു” അക 
മാറി നില്ക്കുവാന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും സാദ്ധ്യമല്ല. നമ 
ടെ കാലഘട്ടത്തിന്െറ പിരിമുറുക്കങ്ങളം ധാര്മ്മികവെല്ല്യ; 
ളികളും ആര്ക്കും അവഗണിക്കാനാവില്ല . പ്; 

വസ്തതകളെയോ യഥാര്ത്ഥപ്രശ്നങ്ങളെയോ നാം മറി 
കടന്നു പൊയ്ക്കൂടാ. ദ്ൈവമുമ്പാകെയും സമസ്ൃഷ്ടങ്ങളടെ 
മുമ്പിലും നാം സത്യസന്ധത പാലിക്കേണ്ടതു” അത്ൃന്താപേ 
ക്ഷിതമാണു് . യാതൊരു സഭകഷ്ക്കകോ സഭാവിഭാഗത്തി നോ- 
അതെത്രതന്നെ വലുതായാലും-അതു തൂറന്ന മനസ്സ്സോടെ മററു 
ള്ളവയോട” ഇടപെടാത്തപക്ഷം, ആ സത്യസന്ധതയി ലേക്കു 

ള്ള മാര്ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്പ. ലോകത്തിനുവേണ്ടിയയ 
ള്ള ദൈവോദ്ദേശ്യം പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗം കണ്ടു; ം 

പിടിക്കണമെന്നുണഞ്ടെങ്കില് നാം ഒരുമിച്ചു നീങ്ങുകയേ മാര്ശ്ശൂ ഴ 

മുള്ള. 

ചോദ്യ, 

അഭി. 

ഉയര്ന്ന പ്രതീക്ഷകര്ം 
പ്രതീക്ഷയുടെയ്യം പ്രത്യാശയയടെയയം മാനസി കപഞശ്ചാത്ത 

ലമാണു് അസ്സം ബ്ളിക്ക് ആവശ്യം. ദൂഡവ്രതത്തോടുകൂടിയ 

അനുസരണവും അതിനാവശ്യമാണു”. പല പുതിയ കര്ത്ത 

വ്യങ്ങളും പുതിയ അവസരങ്ങളും ദര്ശിക്കുന്നതിന് അസ്സം 
ബ൦ളി' നമ്മുടെ കണ്ണുകരം തുറപ്പിക്കും; പുരോശതിക്കാവശ്യ 

മായവിധം നമ്മെ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും അതുന്മുക്കു സ 

ഹായം നല്കണം. ഓരോ സഭദ്കൂം വളരെയധികം കൊടു 
ക്കാനുണ്ടു”, വളരെയധികം പറിക്കാനുമുണ്ടു”. ഏഷ്യയിലെ 
യം ആഫ്'റിക്കയിലെയും ലാററിന് അമേരിക്കയിലെയും പു 
തുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച സഭകളില്നിന്നുള്ള നേതമക്കു 
ന്മാര് യ്യറോപ്പിലും വടക്കേഅമേരിക്കയി ലും നിന്നു വന്നിട്ടുള്ള 
വരുമായി വീക്ഷണകോണവും ഉരംക്കാ്ചകളും കൈമാറും. ത്രൈ, 
സ്തവരാജ്യയങ്ങഠം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളി ല്നിന്നു 
വരുന്ന പ്രതിനിധികരം, മററു പ്രദേശങ്ങളിലെ സഹോദരമങ്ങ 
ളടെ പ്രശ്നങ്ങഠം മനസ്സിലാക്കും, നയൂനപ ഷസമൂഹമായ ക്രി 
സ്ത്യാനികഠം ഗവര്മെന്റു നിയന്ത്രണങ്ങളില്നിന്നും മറവം ഏ. 
തെല്പാംവിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങഠം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരു 
ന്നെന്നു” അവര് അപ്പോഠം മനസ്സിലാക്കും. ( “ഏന്. സ്ധി. 
സി. റിവ്യ,,യിലെ ഒരു ലേഖനംു 

ള് 

പി 

ഷ് 



ം 
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ഓര്മ്മ പരാജയപ്പെടുമ്പോറാ 
ഒം എസ്. പാട്ടു, എം. ഡി. 

ഡോക്ടര് ചാറത്സ് മേയോ ഒരിക്കല് പ്രസ്തിവിക്കുയുണ്ടാ 

യി: “യൌവനത്തില് നമ്മടെ മനസ്സു മെഴുകുപോലെ സ്വീ 
കരിക്കയയം വജ്റംപോലെ പരിരക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

' എന്നാല് പ്രായമാകുമ്പോഴം സ്ഥിതി നേരെ മറിച്ചുമാണു” .,, 
ചിലരുടെ പേരോര്മ്മിക്കാന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴതു സാധി 

 ക്കാത്തതും ഒരു പരിശ്രമവും കൂടാതെ ചിലപ്പ്പോളതു മന 
സ്റ്റില് പൊന്തിവരുന്നതും നിങ്ങരംക്കുനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കാം . 
ഓര്മ്മയില്നി ന്നതു” പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാന് എത്രയും കൂടു 

. തത ശ്രമിക്കുന്നുവോ അത്രജയതു പ്രയാസതരമായി പരിണമി 
൭39൦. 

ചല വസ്ത്ക്കഠം ഓര്മ്മിക്കാന് ശ്രമിച്ചാലതു പത്തു വര്ഷ 
ത്തിനു മുമ്പിലത്തെക്കാഠം ഇപ്പ്യോഠം പ്രയാസമായി തോന്നി 
യേക്കാം. 

നിങ്ങഠം അല്പം പ്രായമാകുകയാണു'. അതെക്കുറിച്ചസം 
. തൃപ്തനാകേണ്ടതില്ല, അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്വാന് 
ആ ചെയ് ക. 

പ് പ്രായമായാലും പ്രസംഗകന്മാരുടെ മനസ്സ്റ് ജാഗ്രതയുള്ള 
തായി ഞാന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടണ്ട് . ഞാന് മെഡിക്കല് കോ 
ളേജില് പഠിക്കുന്നകാലത്തു” ഒരിക്കല് ആഗോള്പ്രസംഗപര്യ 

1 ട്നാനന്തരം മടങ്ങിവന്ന ജെ. എന്. ലഫ്ബറോ എന്ന 80 
! കാരനായ സുവി ശേഷകനെ കണ്ടുമുട്ടി . 

ഞങ്ങഠം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴദ്ദേഹം ഒരു പു 
ഷ്പത്തെ ചൃ ണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: ഒരു വര്ഷം 

മുമ്പെ ഞാനി വിടെവന്നപ്പോഴവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പുഷ്പ 
തെയ്യം കുറിച്ചു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. അതെക്കുറിച്ചുള്ള നി 
ക്ഷണം ഒരു വര്ഷം മുമ്പള്ളതു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ മനസ്സില് 

രു വര്ഷത്തെ ലോകപര്യടനാനന്തരവും വ്ൃക്തമായിട്ടണ്ടായി 

പ്രായമായപ്പ്പോഠം ഓര്മ്മക്കുറവുണ്ടാകുന്നതുപോലെ തോ 

 ന്നിയ ഒരു സുവിശേകന് ബൈബിരഠം വാക്യങ്ങഠം ചിലതൊ 
_ ക്കെ മന :പ്പാഠമാക്കാന്. ശ്രമിക്കയം അങ്ങനെ ഓര്മ്മശക്തി 
 പളരെ പുരോഗമിക്കയ്യം ചെയ്യെന്നൊരിക്കല് എന്നോട പറ 

ഞ്ഞു. മനസ്സിന്െറ ശക്തികളെ ബലപ്പെടത്തുവാനുള്ള ഒരുത്ത 

. മോപാധിയായി ബൈബിഠം പഠനം മിസിസ് ഈ. ജി. 
വൈററ് എന്ന എഴുത്തുകാരി ഉരന്നി പ്പറഞ്ഞിട്ടണ്ടു . 

[1 എബ്രഹാം ലിങ്കനെറ മഹാമനസ്സിന്െറ ഭക്ഷണം 

ര. തന്െറ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ആറു ഗ്രന”ഥങ്ങളായിരു 
പ ത്ന, അതിലൊന്നും” ബൈബിഠം ആയിരുന്നു. ലിങ്കനു” ടെ 

ലിപിഷന് ഉണ്ടായിരിക്കയയം ഇന്നത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളടങ്ങിയ 
ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരിക്കയം ഇന്നത്തെ ബഫലക്ഷം യു 

ലം വാക്കളെപ്പോലെ സിനിമ കാണുകയ്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലത്തെ 
സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുമായി രുന്നു ! 

ഒരു പേരോര്മ്മി ക്കാന് വിഷമമുള്ളതെന്നു കാണുമ്പോഠം 
അതുമായി മറെറന്തെങ്കിലും പദം ബന്ധപ്പെടത്തിയിരുന്നാല് 
നിഷ് പ്രയാസം ഓര്മ്മിക്കാമെന്നു ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് . മഠയ 
ത്തരങ്ങരം മറക്കാന് താമസവും ബുദ്ധി പൂര്വ്വകമായ കാര്യ 
ഞ്ങഠം വേഗം മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ള തത്വത്തെ അനു 
സരിച്ചാണീപ്രയോഗം നടപ്പി ലാക്കേണ്ടതു”. 

) നിങ്ങളുടെ ഒരു കൈ ഏതാനും ആഴ'ചത്തേക്കു കെട്ടി 
വച്ചശേഷം എക്സ്റേ പരിശോധന നടത്തിയാല് കാത്സ്യ 
സംഭരണം കാണ് മാന് കഴിയം, കാരണം ഉപയോഗിക്കപ്പെ 
ടാത്ത കാല്സ്യം പ്രകൃതിതന്നെ നീക്കം ചെയ്യന്നതാണു' . 
പെന്ഷന്കാര് അവസാനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണു? പ്രവൃ 
ത്തിരാഹിത്യം . 

റ ഞാന് വൃദ്ധനായ ഒരു രോഗിയെ സന്ദര്ശിക്കയയണ്ടായി . 
ഞാന് തിരിച്ചു പോരാന് സമയത്തു” തന്െറ ബിസിനസ്സ് 
കാര്ഡ്" അദ്ദേഹം എന്നെ ഏല്പിച്ചു. അതില് ഇപ്രകാരം 
എഴുതിയിരുന്നു: ജെയിംസ് ബളാങം”, പെന്ഷന് പററിയ 

ആഴം, ഫോണില്ല, മേല്വിലാസമില്ല. തൊഴിലില്ല, പണം 
മില്പ.,. അതിന്െറ മറുപുറത്തുള്ള എഴുത്തെങ്ങനെ ആയിരുന്നു : 

“,ധൃതിയില്പ, ആധിയില്ല, തൊഴിലില്പ, അത്യാവശ്യമി ല്പ.., 
അധികം താമസിയാതെ അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞ. അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ മരണത്തിനു നിദാനം പ്രവൃത്തിരാഹിത്യവും ഈ 
ചിന്താഗതി യയമായിരിക്കാം . 

ഓര്മ്മയെന്നുപറയുന്നതൊരു സ്വിച്ചുബോര്ഡ് പോലെയാ: 
ണു“. അതായതു” സ്വിച്ചുബോര്ഡില് പ്ളഗു ഘടിപ്പിക്കു. 
മ്പോഠം വിദ്യുച്ഛക്തി പ്രസരമണ്ടാകുന്നതുപോലെ സംഭരി 
ച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണോര്മ്മ. 
നമ്മടെ ചെറിയ നാഡീ തന്തുക്കളടെ അഗ്രം വലിയാന് കഴി 
വുള്ളതായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടാല് അന്വേഷിക്കുന്നതു വേഗം ക 

ണ്ടെത്താന്കഴിന്നു. മദ്യത്തിന്െറ ലഹരിയില് ഈ നാഡികരം. 
തെററായി വ്യാപരിക്കയും സംഗതികരം അവ്യക്തമായി കുഴ 
ഞ്ഞുമറിയയകയും ചെയ്യുന്നു. ശരിയായി ചിന്തിപ്പാന് കഴി 

യുമ്പോഠം വാസ്പുവത്തി ലുള്ളതില് വ്ൃൃത്യസ്തമായിട്ടാണു കാണു 

വാന് കഴി ഞ്ഞതെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നു. 
ശരീര ടിഷ്യ, കാക്കു കാഠിന്യം ഭവിക്കുന്ന വാര്ദ്ധക്യ 

പ്രക്രിയയിലെ ഒരു സിദ്ധിയാണു”. ശരീരത്തിന്െറ ഏതുഭാഗ 
ത്താണു” അഥവാ എത്രമാത്രമാണതു സംഭവിക്കുന്നതെന്നു സൃ 
നിശ്ചിതമായി പറയാന് കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങഠം ശരിയായ 

പരിപാടിയില് മുമ്പോട്ടപോയാല് നല്പ വാര്ദ്ധക്യം വരെയ്യം " 

നിങ്ങളുടെ മനസ്സ്റിനെ ഈജ്ജസ്വലമായ്യം ക്ഷേമമാ 
യം സൂക്ഷിക്കാന് കഴിയം. 

വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ വിയര്ക്കുന്നതുവരെ വ്യായാമം ചെ 

യ്കകവാന് ഭയപ്പെടേണ്ട. ഉന്നത മാംസദാഹാര ശുപാര്ശക്കാ 

രാല് വഞ്ചിക്കപ്പെടരുതു് . മാംസം, മുട്ടം മൃഗക്കൊഴുപ്പ,കം 
ഇവ കുറച്ചുകൊണ്ടു പഴവര്ഗ്ഗങ്ങടം ഭക്ഷിക്കുന്നവ വര്ദ്ധിപ്പി 

ക. പഞ്ചസാരയ്യം മധ്യരപ്പലഹാരങ്ങളും വളരെ യ്ക്ക. 
വെള്ളം സുലഭമായി കുടിക്കുക .സന്തോഷമായിരിക്കണം. വി 

ഭാവനയി ലുള്ളതോ വാസ്പുവത്തി ലുള്ളതോ ആയ പപ്രശ”നങ്ങ 

ളെക്കുറിച്ചള്ള ഉല്ക്കണ്“ഠപോലെ മാനസികസമതുലിതാവ 

സ്ഥയ്ക്കു തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന മറൊന്നുമില. ! 

നിങ്ങളുടെ വിവാഹപങ്കംളി യാതൊരുവിധത്തിലും നി 

ങ്ങളുടെ ആദര്ശങ്ങരംക്കുനുകൂലിയല്ലെങ്കില് അനുരഞ്ഞനത്തി 

നുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങഠം ആരായുക. യോജിപ്പിനുള്ള ഉത്തമമാര്ഗ്ഗം 

രണ്ടുപേരും നിസ്വാര്ത്ഥമായി ജീവിക്കുകയെന്നുള്ളതാണു' . 

നാം വളര്ന്നു പരിതസ്ഥിതികളുടെ ഛായ കലര്ന്നതായി 
രിക്കും നമ്മടെ ജീവിതമെന്നുള്ളതു”് ഓര്മ്മിച്ചുകൊള്ളക. യവ 

ദമ്പതികഠംക്കു" കുടും ബത്തെക്കുറിച്ചു ഒരു പ്രസംഗകന് ഉപദേ 
ശം കൊടുക്കുന്നതു ഞാന് കേയംക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പ്ര 

സ്മാവിച്ചു: ..നിങ്ങഠം വിവാഹം കഴിച്ച നല്പ ചെറ്റപ്പക്കാര 

നെ സമൂലപരിവര്ത്തനം ചെയ്യാമെന്നു വിചാരിക്കരുതു”. 

നിങ്ങഠംക്കങ്ങനെചെയ്യാന് സാധിക്കണമെങ്കില് തൊട്ടില്. 

പ്രായത്തില്തന്നെ അവനെ ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു,, സുവ 

ര്ണ്ണപ്രായത്തിലെത്തിച്ചേരുമ്പഴേയ്ക്കു മിക്ക പുരുഷന്മാരും ചി 

ന്തിക്കാറുള്ളതു” സുഖത്തിലും ദു:ഖത്തിലും ചിലപ്പോോടം നമ്മയ 

ടെ തെററുകളില് അല്പം മുഷി യ്യമെങ്കിലും നമ്മോടു ചേര്ന്നുനി 

ന്നു” നാം വരുത്തിവച്ച കുഴപ്പങ്ങളില്നിന്നു മോചനം നേടാന് 

നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കാളിയുമായി കഴിയുന്നതു വില 

യേറിയതായിട്ടത്രേ. സ്്്രീകളം അതുതന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുമെ 

ന്നെനിക്കറിയാം. ൽ 
ജീവിതത്തിലെ സത്തുഷ്ഠവീക്ഷണംപോലെ നിങ്ങളുടെ. 

യാവനത്തേയും , ഈര്ജജസ്വലതയ്യെയും ദീര്ഘനാഠം നിലനി 
ര്ത്തുവാനും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ക്ഷേമമായി പരി 
രക്ഷിപ്ാനും പററിയ മററുപാധികളൊന്നുമില്പ. അധൈരൃ 

പ്പെടാതിരുന്നുനിങ്ങളടെ ഓര്മ്മയെ ശോഭനല്യം ഉല്സാഹഭ 

രിതവും ആയി സൂക്ഷിക്കുക 

ചര് ച്ചു വിക്കിലി 



ന," 

“ബന്ധിച്ച ഞങ്ങളടെ സ്വന്തം പാരമ്പര്യത്തെപ്പററി 

ലുള്ള താല്പര്യം ശീഘ”“റഗതിയില് വര്ദ്ധി; 
മന് ബ്രൂണ് 1947-ല് പെന്സില്വാനിയാ സര്വകലാശാ 

൬ഡ്യ൯ .അമേരിക്കന് പഠനങ്ങളുടെ വളര്ച്ച 
ചെസ്റ്റര് ബോഠാസ് 

അമേരിക്കയിലെ എന്െറ ചുരുങ്ങിയ സന്ദര്ശനത്തിനി 

ടയില്, പല അമേരിക്കക്കാര്ക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള താല്പര്യം 

ദ്രരതഗതിയില് വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തൃത എ 

ന്നെ അത്യധികം ആകര്ഷിക്കുകയുണ്ടായി.. 

അമ്പതു വര്ഷം മുമ്പു” മിക്ക അമേരിക്കുക്കാര്ക്കും ഇന്ത്യ 

യ്െപ്പററി അറിയാമായിരുന്നതു വിദൂരമായ വിദ്യാലയകാല 

. സ്മരണകളില് അവശേഷിച്ചതു മാത്രമായിരുന്നു. 

ഒരു പുതിയ 

യാദൃച്ഛിക 
ക്രി സ്സറഫര് കൊളംബസ് ഇന്ത്യയിലേക്കു 

വാണിജ്യമാര്ഗ്ഗം അന്വേഷിക്കവേ കേവലം 
മായി വടക്കേ അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കുകയും പുതുതായി ക 

ണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ നിവാസികളെ തെററായി 
4 ഇന്ത്യാക്കാര്, , എന്നു വിളിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു” അന 

ന്തരതലമുറകളിലെ യുവ അമേരിക്കക്കാര് മനസ്സിലാക്കി . 

പത്തൊമ്പതാം നൂററാണ്ടിന്െറ അന്ത്യഘട്ടത്തില് സ്വാമി 

വിവേകാനന്ദന് അമേരിക്കയില് രാമകൃഷ് ണമി ഷനുകഠം 

സ്ഥാപിക്കുകയയം ധാരാളം അനുയായികളെ നേടുകയും ചെയ്തു. 

ഇരുപതാം നൂററാണ്ടില് മഹാത്മാഗാന്ധി യുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ (൮ 

സ്ഥാനത്തെ, വിപ്ളവവും സ്വയം നിര്ണ്ണയാവകാശവും സം 

ബോധ 

വാന്മാരായ അമേരിക്കക്കാര് അഭിവാദനം ചെയ്തു. 

ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രസിഡണ്ടു” 

&ഫറാങ്കളില് ഡി. റൂ സ്വെല്ററിന്െറ പ്രത്യക്ഷമായ ഇടപെ 
ടല് ഇന്ത്യാക്കാര്ക്കു” അമേരിക്കയിലുള്ള താല്പര്യം പുര്വാധി 
കം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതിന്െറ ഒരു പ്രതികരണമെന്ന നിജ്ച 

യില് ഇന്ത്യയിലെ സര്വകലാശാലകളിലും 
അമേരിക്കയെപ്പററിയുള്ള പഠനങ്ങഠം 

ത്തീര്ന്നു. 

കുഴിഞ്ഞ 20 വര്ഷങ്ങളില് ഈ പരസ്്പരതാല്ലര്യം 

ഒരു. ാഭ്യാസവിപ് ളവം മുഖേന അത്യധികം വികസി 

തമായ. ഇതിന്െറ ഫലമായി, 1947-നു മുമ്പ് സജല്ലി 

കോളജുകളിലും 
വര്ദ്ധമാനമായി 

_ ക്കാന് സാദ്ധ്യമല്പാതി രുന്ന' ഒരു തോതില് ഇന്ത്യന് പണ്ഡിത 
ന്മാര്” അമേരിക്കന് വിഷയങ്ങഠം പഠിക്കുകയും അമേരിക്കന് 
പണ്ഡിതന്മാര് ഇന്ത്യന് സംസ് ക്കാരത്തെപ്പററി ഗഹനമായ 

.പഠനങ്ങഠം നടത്തുകയും ചെയ് തൂതുടങ്ങി . 
ഇന്ത്യയില് അമേരിക്കന് പഠനങ്ങളുടെ വികസനം ദൂത 

ഗതിയില് വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കന് ചരിത്ര 
വും അമേരിക്കന് സാഹിത്യവും ഇപ്പോഠം 49 ഇന്ത്യന് സര്വ 
കലാശാലകരം അമേരിക്കന്ഗവര്മെന്റു” സംബന്ധിച്ച കോ 

ഴസുകളം പഠിപ്പിച്ചുവരുന്നു. 
19 6 2-ല് ഹൈദരബാദിലെ ഉസ്മാനിയാ സര്വകജഷാ 

ശാലയില് അമേരിക്കന് പഠന ഗവേഷണകേന്ദ്രം സ്ഥാപി 

ച്ചത്”. അമേരിക്കന് ചരിത്രവും ഗവര്മെന്റും സാഹിത്യവും 
സംബന്ധിച്ച മിക്കവാറും വിശാലമായ ഒരടി സ്ഥാനത്തിജലൂ 

കള പഠനത്തിന്െറ ആദ്ൃഘട്ടത്തിന്െറ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ചൂ. 

അതിനെ തുടര്ന്നു”, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളില് ക്ട 
തല് തീവ്റവും പ്രത്യേകവിഷയങ്ങഠം അധികരിച്ചുള്ളതുമാ 
യ പഠനങ്ങഠം നടത്തപ്പെട്ടു. 

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൂന്നോ നാലോ ഇന്ത്യന് സര്വകങ്ജാ 

ശാലകളില് നടത്തിവരുന്ന അമേരിക്കന് പ്രദേശപഠനത്ഞഭം 
ക്കായുള്ള സംയുക്തപരിപാടികളടെ വികസനത്തിനു സര്ല്ധ 

കലാശാലാ ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷനും ഇന്ത്യയിലെ അമേരി 
ക്കന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും (യസെഫി) ഇപ്പോളം 
പ്രോല്സാഹനവയം സഹായവും നല്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ന്യൂ 
ഡല്ഹിയിലെ പ്രശസ്തമായ സാര്വദേശീയപാനങ്ങടംക്കുള്ള 
ഇന്ത്യന് സ്കൂളിലും അമേരിക്കന് പഠനങ്ങഠംക്കായുള്ള ഒരു വകു 

ി 

ഇതിനിടയില് അമേരിക്കന് പണ്ഡിതന്മാര്ക്കു” ഇന്ത്യജ്കി 
. ഡോ. നേഭര് 

ലയില് ഒരു ദക്ഷിണേഷ്യന് പ്രാദേശിക പഠനവകുപ്പ് സ്ഥല 

പിച്ചതായിരുന്നു ഇതുസംബന്ധിച്ച ഒന്നാമത്തെ സംഭവവീ 
കാസം. 

അതിനുശേഷം അനേകശതം അമേരിക്കന് ഗവേഷ്പ 

ണ്ഡിതന്മാര് ഇന്ത്യന് പഠനങ്ങളുടെ വിവിധമണ്ഡലങ്ങളില് 

തങ്ങഠംക്കുള്ള താല്ലര്യങ്ങഠം പരി പോഷിപ്പിച്ചപോന്നു. 

കഴിഞ്ഞ 15 വര്ഷങ്ങളില് 68, 000 ഇന്ത്യാക്കാര് അ 
മേരിക്കയില് പഠിക്കുകയും അനേകായിരം യവ അമേരിക്ക 
ക്കാര് ഇന്ത്യയിലേക്കു പോകുകയും ചെയ്തു. ഇന്നു” അമേരി 
ക്കന് സര്വകലാശാലകളില് 8000 പവിദ്യാര്ത്ഥികഴം ഉണ്ടു്. 

3000 ഇന്ത്യാക്കാർ ഡോക് ടര്മാരായയം 4000 ഇന്ത്യാക്കാര് 

സര്വകലാശാലകളില് അദ്ധ്യാപകരായയം അമേരിക്കയില് 
സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

1967-ല് മാത്രം, ഇരുപതാം നൂററാണ്ടിന്െറ ആദ്യപ 
കുതിയിലേക്കാഠം കൂടുതല് അമേരിക്കക്കാര് ഇന്ത്യന്പഠനങ്ങ 

ളില് ഡോക്ടര്ബിരുദം നേടുകയുണ്ടായി. 

ഇന്ത്യന് പ്രദേശപഠനപരിപാടികഠം 2൭ അമേരിക്കന് 
സര്വകലാശാലകളിലും അനേകം കോളജുകളിലും ഏര്പ്പെടു 

ത്തിയിട്ടുണ്ട്” . പല അമേരിക്കന് ഹൈസ്റ്ുളുകളിലെയും പാഠ 
പദ്ധതിയില് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാററം, ഇന്ത്യയില് ആ 
മേരിക്കക്കാര്ക്കുള്ള താല്പര്യത്തിനു തെളിവാണു”. 

വിദ്യാഭ്യാസ വി ഭവശക്തി കേന്ദ്രവും ഫൃഠംബ്ൈററു് ഫാ 

ണ്ടേഷനും അമേരിക്കന് വിദേശസഹായപരി പാടിയും. അമേ 

രിക്കന് കോളജു പ്രൊഫസര്മാരെയും ഹൈസ്റ്റുഠം അഭ്ധ്യാപ 
കന്മാരെയ്ും ഉഠംപ്പെടു ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സമ്മര് സയന്സ്" ഇന് 
സ്റ്റിട്യൂട്ട്” പരിപാടികരം ഇന്ത്യയില് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഈ , 

ഇന്സ്റ്റിട്യൂട്ടുകഠം അമേരിക്കയില് കൂടുതല് ഇന്ത്യന് പഠനപര് 
പാടികഠം ഏര്പ്പെടത്തുന്നതിനു വഴിതെളിച്ചു. 

ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് 

ന്ത്യയിലേക്കു വരുന്ന സീനിയര് ഗവേഷണ പണ്ഡിതന്മാ 
ക്കും ജൂനിയര് ഗവേഷണപണ്ഡി തന്മാര്ക്കും പുറമേ ബിരു 
ദാര്ത്ഥികളോ പുതിയ ബിരുദധാരികളോ ആയ യുവ അമേ 
രിക്കക്കാരുടെ സംഘങ്ങഠം ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുകയും ഇന്ത്യന്: 
സര്വകലാശാലകളില് പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടോ അമേരി 
ക്കന്ഗവര്മെന്റിന്െറ കീഴില് പരിശീലനം നേടിക്കൊണ്ടോ 
മനോഹരമായ ഈ രാജ്യത്തില് അനേകം മാസങ്ങഠം ചെലവ 
ഴിക്കുകയയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു. സിറാകൃസ് ബെര്ക്ക്ലിയി 
ലെ കാലിഫോര്ണിയാ, വിസ്കോണ്സിന് എന്നീ സര്വ 

കലാശാലകരം ഇന്ത്യയെപ്പുററി നേരിട്ടു പഠനം നടത്തുന്നതി 
നുള്ള അവസരങ്ങഠം അവയിലെ പവിദ്യാര്ത്ഥികഠംക്കു നല് 
കുന്നു. 

മുന് ശാന്തിസേനാ സന്നദ്ധസേവകരി ല്--ഇവര് നേരത്തെ 

ഒരു പ്രാദേശികഭാഷയില് പരിശീലനം നേടിയവരാണു”-- 
ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യയില്നിന്നു മടങ്ങിയെത്തി എം. 
എ. ബിരുദത്തിനോ ഡോകടര് ബിരുദത്തിനോ ഇന്ത യോ 
ട ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങഠം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

1962-ല് പൂനായില് ഇന്ത്യന് പഠനങ്ങാംക്കുള്ള അമേരി 
ക്കന് ഇന്സ്റ്റിട്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചതിന്െറ ഫലമായി, ഇന്ത്യ 
യ്യെപ്പററിയുള്ള തങ്ങളുടെ അറിവു പുതുക്കുന്നതിനും ശീഘ്൭ 

ഗതിയില് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യന് രംഗത്തെപ്പററി 

മനസ്സി ലാക്ഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനും അമേരിക്കന് പ്രൊഫ 
സര്മാര്ക്കും ഗവേഷണപണ്ഡിതന്മാര്ക്കും ഒരവസരം നല്: 

കാന്, സുസ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യന് പ്രദേശപഠന പരിപാടി 

കളോടുകൂടിയ അമേരിക്കന് സര്വകലാശാലകംംക്കു സാദ്ധ്യ 
മായി. 

ന്യൂഡല്ഹിയില് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള കോണ്ഗ്രസ് 
ലൈബ്രറി പദ്ധതി, ഇന്ത്യയി ല് താല്പര്യമുള്ള അമേരിക്കന് 
സര്വകലാശാലകയംക്കു വലിയ ഒരു സഹായകേന്ദ്രമാണു് . 

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യന് പഠനങ്ങളും ഇന്തര്യിലെ അ 
മേരിക്കന് പഠനങ്ങളും നമ്മടെ മഹത്തായ രണ്ടു ജനാധിപത്യ 
രാഷ് ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വര്ദ്ധമാനുമായ ധാരണ്ടയ്ത്ൂ” ഭദ്രമാ 
യ ഒരസ്ത്ിവാരമാണു”. 
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ബി റബ് 

ന1വ്ട ഴെ നമി:ടെ ടന 10൮ ൨൦ ൭0൦൧൩ ല് ൦ 
൫൩൩൦൦൩൦൭ ൩ ധബ്ന്നഴ് ൧൧൦ ൮൧ ൦0 യലിഠര് നട്രോ്ടാലിലിടെ. 
(൩൧൩൦൩ നട്ട ൦ ഉഡ്ബ്നള ൨ ഒ 15% 
101 12 ്ണേദധിഠല ഠ് പേ 0൦ 
ധനം പ് സബ്ബ്. 1൨൦ 275 സഡമട ൦ 
11വി(൦൪ 1൭00൩5 ഗ്ല 0൩1൩൦ മറ ൧ ഴലിറ്൩ണ 
സ്സ) ബെ മട ൨൦0 ച ഖെ ഥാലവ ൩ 1ലാസ്സു 
റ 1൩ 20 ബ്ബ൦൩ 707ടെബ്ഥഥ്ഡടെ ല് ൪൦ /ഠനിര് 
(൩ പല് സ്ധ൩൦ട ഠി ഠലിംമ്ടെ 17൦൩ ൨൦ 11019 ൦൦ 
ു[1ബറിലി. വ്വ്ട ട് നം ടെ'ച്വടിറ ൭ മടം 107 
തുലിഠ൩ 36 ൨൦൩൮൧൨ ൨൦൦൦ ൨൮൧൦ 5൧0൧൭070 ഠാപ്പ്൦൦൦ടെ. 
അന്പ് വച 11 ടട ൨൦ 0-റില്ു 

നിര് റബ്ബ 0൩ ൦൦൦൧൮൩൦൩ ൧ 1൦0 17൩ ൪1൮ 
21 0 2710൩൩ 070൯൩0൦൨ 2 ൨൦ "010 ഠ്വ ല് 
തട 0൪ 12൦ 2൦൩ ഗബമ്പ്ടടിഗധ 0൩ യടി 
റ 0620൦. 11 ഡമട റടടബ്പാഠി ൭5 "൨ 7൩2 പ്വ്ടഗിലി 
ചിസ്” 12൮ ൧൦൮്ഡാിട൨0 ൧൩൮൦ 1"സ്ബണറിടെ, 

0൬൭൧ 02൨01൦ ൧൩ സ്ബാട പ് ധാപവ. വ്വട ബ്ബ 
0 ൭൭5 2൦൩0൦0 0൭ 7ലാനടബ്പസടെ വ് ൩ണദലഠനലി 
മുന്ത്ടിഠനട 5൨൨ ഒട ൩൨൦൪0 ബം, 140, 2141:500 
1.0, ൦൭൦൭0 15 സബ്ബാട്ടെ 0 ൮൧ഠ0൦/ലി൦, ൭ 070 

൬൦ ൨ ൬001150൩ 0 0൧൧1൦ ബി൦൩ 1സലിട 1൩/൦േ- 
മിമി [൪50൦൦ ൭൩0 റഴലിഠ൩ ബബ. 1ച൦ട ഫ്ട്സള 0 

റ വട ഗ്ബ്൦ ൦൦ സനി! ചിടഠ ൧൦ /ലപി൩ ൭5൮൦ ൮൦൪൦൧൦ 
നാടല്ല 5൦൩ ൨൩൦ ൦ 1:0൨ ൧ടടണ്ഡു വ് ൧൦ 
 സ/ഗലിഠ റാഡ്ഥലി ൨ സഥ൦ലിട ന൬൩൦പട 7൩ ധ്യ 2൦ 10. 
ന്വ്ട മടട്്ിഴ 3ട റടേബിഠോി ൭5 ലന 1൨൦ നറട ബ്റില് 

_ കോലെപ്പീസ്ക്കോപ്പാ്കു” 
, ദരണച്ചമതല 
 ഒനുടുന്തള്ളില് സ്കറിയ ദകാറെപ്പിസ്ലോപ്പാ 

“ “കോറെപ്പിസ്ക്കോപ്പ .യെന്ന പദത്തിന്െറ അര്ത്ഥം 
നഗരാധി പനെന്നാണു”. ശീമദേശത്തു പണ്ടു” ഓരോ ഭദ്രാസന 
ഇടവകയിലുമുള്ള പള്ളികളെ പത്തോ പതിമ്മു ന്നോ ആയി 
വീതിച്ചു” ഓരോ വിഭാഗത്തിന്െറയും മേല്ഭരണം ഓരോ 
കോറെപ്പിസ്ക്കോപ്പയെക്കൊണ്ടു നടത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നു 
ഞാന് പരേതനായ കോനാട്ട കോറെപ്പിിസ്ക്കോപ്പായുടെ അ 

ടടക്കല് സുറിയാനി പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം അദ്ദേഹത്തില്നിന്നു 

മനസ്സ്സി ലാക്കീട്ടുണ്ടു” . കോറെപ്പപിസ്ക്കോപ്പയുടെ ഭരണകാല 

ത്ത” ഏതെങ്കിലും ഇടവകയില് വഴക്കോ മറേറാ ഉണ്ടായാല് 
അവ നില്കുന്നത് എപ്പ്പിസ്ക്കോപ്പായാണു” . എപ്പിസ്ക്കോ 

ക്കം അവ തീര്ക്കാന് കഴി യാത്തപക്ഷം ഭദ്രാസനത്തലവ 
നായ മെത്രാപ്പോലീത്തായെ വിവരമറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹം 
അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയും. അങ്ങനെയാണു ഭര 
ണം നിര്വഹിച്ചുപോന്നതു”. 

എന്നാല് മലങ്കരയുള്ള കോറെപ്പിസ" ക്കോപ്പമാര്ക്കു” ഇ 
ഭപ്പാഠം ഭരണച്ചുമതലയില്പ. അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തില് ഇ 

ഴം വളരെ കോറെപ്പിസ് ക്കോപ്പാമാരുണ്ടു” , മററു ഭദ്രാസന 
്ങളി ലുമുണ്ടു”. ഓരോ ഭദ്രാസനത്തി ലുമുള്ള പള്ളികഠം സരകര്യം 

പോലെ വിഭജിച്ചു” കോറെപ്പിസ്റ്റോപ്പാമാരുടെ കീഴില് ഭര 

ണം നടത്തിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. സഭാനേ 
ഞാക്കന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയില് ഇക്കാര്യം പെടുത്തുന്നു വെന്നുമാത്രം. 

| 

16015൩൦0 സന ൩ ൨൦ വട ല് ബ്നേബ്ബിലി ന0ഴ-. 
൬൩. 1 1ട ൨0൮൨. ൦൩ ന൦ഗ്ഥേഉ ന സബ ൮. 
൯൩൦ ഉ൩ിഡട ൦൩൦ പന ലര് ൩449 ലല ൩ 19001 ബം 
ടണം ഴബ്വം ചട ധ്പ്വ്ച്ചാ വ ലം 

൧0% 2200 ഗ്ല, ൩൦ സസ ഥറ്ധ 500 ടിം 
17ഠന 232 നണ്൦ വ്ഥനന൩ടെ ല് ൨൦ ഥിര് സ്ഥി ല് 
(1൩൨൧൩൦, ൦ 90൦൧൦0 0 ൨1൦൩൨ വട ടടടണ്ബിവ7. 107൦ 
11൨൧൩ 0൩൦ 1൧0൩൦0 ൦ ൨6൦ റീലീ൦മമടേ 0൩൦ 170൩ ൧.51. 
11൨൦൦ ലി! ചിടഠ 24100൨ ഉപലഗ്ൃദ്ട, നല്ലി ഠലിം൦- 
മ്മടെ മഠ റാടലട. നസ്ധാസല്വ്ധബധനമ 2൨൦16. 
ാ്ല്പാട 11൨൦ വബിദ്ുധല്്൦സ്ഥ വ് ൨൦ ഠാപ്പ്നേഥം 135 11൨ 
1൨൦൦ ലി] പല്ടഠ 0൦ 105 ദറ്ഴിടണ്ട (ഥ൦ല്ഡറ൩ല 1 നബ 
൭൩൦11) ൫൦ ജി! നിദ 12൦൧ ട്രാവ്ചിമര് ടിധിട ൧൩൪ 
നാസിം ൧ ൦ ൨16ാടലി ൨ ൨൦ 66162065 10 ഒ്ര്ഠ൦ 
൨൬ ൩ ൨൦൧ ഠപ്ലാങ്ചിനട. 

1൨0൩ ടലി ന ൨ ൨൦ ഠടില്മടേ ബി! യച്ച 
10 13൩൦ ൨൨൦1൩൨ 1.പബ്ബാബെ €്പ്൦൦൧൦൦. ൧1൨0൧ 
വട ഠ്ബ്ഗനേഠ 1ട നന്നി ഒ ന്ഥ ല്൨൦ ൧൩൫10൩ 
(ഠനനസ്ബി൦൩ ൩ങഓ 000 251൨൧5 ബി] ൩൦0 0൦ ടിന 
൨൦ നനെ പല് ൩൦ ൩൧൦൩൩ ൨൦ പടട പ്വ്ചഥ, സ്ബ്ടനെ 
൩0 ഡബിധ, 10 ബി ൧൦ ധി! ണാ 297൦ ഠാടസ൦ട ൧൨൪ 
ഥേനടധി ബട നനന ഴെ ൨൩ ൨ മ൦ ഴല്ിര്- 
൧100൩ യണ വിട്ട അട 7ലാനട ൯൦ മധ 1൩൨. 
ഉച്ചി്ട(൩, 8ധന്ന൭ 9൩0 ൮1൦൩. 

1 560൦ ൩൦ ഥേനലിര്ണ൦൦ 11൨൧ ന൦ ൨ണം ൨ ൨൦ 
ഥേബ്ഗഗ൦ “11൦ 1! വ്൩൦ ൩൧൩, 15 ട്ന്പിദ 10 
൯൦ 1൨ണ൦ വ് 15 നദ്ഥ്ട പ്ലിനി സ്ഥ്ട൩ ഠഠഡ്ഥഠി പ് 
[നവ 1ധിണ്ബ്ചി ച ട്ി “1ണബ9ലെ ൨ ധം 1൨ 
107 145 11ടട്ഠന". ൧. റേബ 12 ൭ ട്ബിദ്ധ ൨൨ണ൦ 15 
ലിടഠ 06നഇ 01൩൦ര് 10 262൦൪ 1൩ 1"0ോസസു നെ ദ 
മ 0൫൪൦ ഹേം്ട്മാട' റബ്ബേ ൧൩ 1൩൯൭. 

11൦ (1൨൦൦ സഠാടണ ൧൦൭5 102 ടയ 109 ൩൦ 1.ണാ൦െ 
0്പ്ല൦൦ച്൨. 1ദ്ബടന ബര് ബബ 2൦ വ്ലനര് 
29 ൫൦ നന്നച൦ ല് 6൧20, 27. 11സ്ഘഥി ലിഷ; ൨൦ 
൧്വി്ടിഥ്യ ല് ഠി, 07. 2ലിര് €ഠള്ഇന) ഒര് നല 

1,൦൩0001//൧൩ ൨ 1൩01൭, 107. 1.പ:ഠിടം 0൦ 11൦1 നട്യോേ- 
ല്. 
ം (൫൦൦൦ സേേബ്ധടൈ ഡി! ൯൦ 1൨൦ ഠയിഠഠോ ബസ 

39 ടധീ.ഗനേ്ബ്ടൈ, 9൩ ഗേടിട് ല് 10-16 04510ട, 

നറ സഠ൩ ഡി ൧൦ 10. 1൦൦. 2111 2൩൭, 13151200 

പ് ാല്പ, ം 4 
[സ ളുടെ ബി ലി നി വട ൦ ട൦൦൦ 

(൫൦ 155 1.ബാെ ബ്്൦െണ൦ സ3ട 1൨൦0 1൩ മേട 0. 

0യ്ന൦ 00 1൧൩൭൭5൦0 ഉദ്ധ 2 വി ൧൦ 261൪ പ 

സട(്ന്നട(ല നട ൨ 14൩00൨൨൩ ലി. 5൭൦0൩1, 
വ്വ്ട ഡിം ൨൦ 075 ൦008510൩ ൩൩ ഡി.൩൦ ടട 

[ന്ന സധന ൨൩0൧൫൩0൮ ൧൦ നിര് ബി ൦ ഒല൦നേ്ഗേള. 
നവി, പാ ൨ ധി ദഥിഡ്ടം ൨൦ ലിം, 
മ്്ന£ ഒ നഴ സബേനടിഠ൩ 0 ൨൨൦ സലി്ധ൦ ല്ഥ൦ ഠ്ബ്നെബ൦. 

1165൦ ഗബ്നേണബ൦ടെ ൩0 സ്വ 51൨0൭ ൭ ഒന 
(0൦൩൦ ൩൦നളട 1൨൦ ൨൩൦൭, ൧൮൧ ൨൦ ൭0൦ 00൩- 

ടേ 10 10൩ ധണടലിഴടെ ൩ ൯൦ ജിവി നളിന 

250101 സേട ടേ ൩൨൦ ഡിര് മറ ൦൦ റിം 0 ഉദ... 

വ്൮പ൦ നദ്ല്ധ്ി ന ൩9൮൦൭ ൦ ടലി 10. & 

നു് 20൮൨0൦0൪ ൧൩0 22101152൦0 0 24. 17. 2൧0ചഛന 13. ൧.൧: ൮൦ ഥിപ്യഘിമ 2/൩൦7൩ല177ടേട 10൩ 

ചം 


